
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1 de juny 2 de juny 3 de juny 
MONGETA BLANCA AMB ALL I 

JULIVERT
AMANIDA DE L'HORT

mongeta blanca, all, julivert i oli 
d'oliva verge

enciam romà, tomàquet, cogombre, 
pastanaga, blat de moro i olives

TRUITA DE TONYINA I ALBERGÍNIA 

AMB VARIAT D'ENCIAMS
SOPA D'ARRÒS I VERDURES

ou pasteuritzat, albergínia, tonyina, 
enciam romà, trocadero i full de 

roure

arròs integral, ceba, all, porro, 
tomàquet triturat, pebrot vermell i 

carabassó

POMA MELÓ

6 de juny 7 de juny 8 de juny 9 de juny 10 de juny 

GASPATXO AMB HORTALISSES 

FRESQUES

HUMMUS DE CIGRONS AMB 

BASTONETS D'HORTALISSES I PA 

INTEGRAL

MONGETA TENDRA AMB PATATA 

BULLIDA
AMANIDA AMB FRUITS SECS

tomàquet natural, all, ceba, pebrot verd, 
pebrot vermell, cogombre, oli d'oliva 

verge, sal i vinagre de vi

cigrons, all, llimona, oli d'oliva, 
tahina, cogombre, pastanaga, api i 

pa integral
mongeta tendra i patata

variat d'enciams, formatge edam, crostons 
de pa, pipes de girasol i nous

FIDEUÀ VEGETAL
GALL DINDI A LA PLANXA AMB 

AMANIDA DE BROTS TENDRES

REMENAT D'OU AMB PA D'ALL I 

AMANIDA DE LLENTIES
SOPA DE PEIX AMB ARRÒS INTEGRAL

fideus integrals, pastanaga, porro, ceba, 
all, tomàquet natural i pebrot vermell

pit de gall dindi, oli d'oliva, orenga, 
llimona i variat de brots tendres 

ecològics

ou pasteuritzat, enciam romà, llentia 
vermella pelada, blat de moro, all, pa 

integral i oli d'oliva verge

lluç, rap, sípia, musclos, gambes, peix de 
roca, ceba, porro, all, tomàquet, 

pastanaga, pebrot vermell i arròs integral

POMA MELÓ PLÀTAN PRÈSSEC

13 de juny 14 de juny 15 de juny 16 de juny 17 de juny 
MENÚ  VALENCIÀ

COCA DE VERDURES GRATINADES
advocat, ceba, tomàquet natural, llimona, 
oli d'oliva verge, sal i triangles de blat de 

moro

pastanaga natural, patata, ceba, porro i 
all

Ceba, pebrot verd, pebrot vermell, 
pastanaga, gingebre, all, oli de sèsam 

i soja
cigrons cuits, tomàquet xerri i olives tomàquet natural, ceba i formatge

ESPIRALS DE LLEGUM AMB SALSA DE 

TOMÀQUET
POLLASTRE AL FORN AMB ENCIAM

TRUITA DE PATATA AMB 

COGOMBRE I BLAT DE MORO

BACALLÀ GRATINAT AMB SALSA DE 

PEBROT VERMELL AMB XIPS DE 

VERDURES 

PAELLA VALENCIANA

pasta seca de llegums, tomàquet, ceba i all
pollastre, tomàquet natural, ceba dolça, 

all i llimona, enciam iceberg

ou pasteuritzat, mongeta blanca 
cuita, all, julivert, enciam iceberg, 

blat de moro i cogombre

llom de bacallà, pebrot vermell , ceba 
dolça, porro, all i nata líquida i xips 

de verdura

arròs, pollastre, ceba, all, tomàquet, pebrot 
vermell, mongeta tendra, garrofons

POMA IOGURT NATURAL PLÀTAN MELÓ ORXATA AMB FARTONS

20 de juny 21 de juny 22 de juny

AMANIDA CAPRESE AMANIDA DE PASTA AMB PINYA AMANIDA DE COL

tomàquet natural, perles de mozzarella, 
olives negres, oli d'oliva verge i alfàbrega

llacets vegetals, pinya, surimi i olives col, pastanaga, ceba i enciam

PÈSOLS SALTEJATS AMB SÍPIA, GAMBETES 

I RAP

HAMBURGUESA "VEGGI" AMB 

AMANIDA DE BROTS TENDRES
PIZZA DE PERNIL DOLÇ

pèsols, sípia, gambes pelades, rap, all i 
julivert

hamburguesa de llegums i vedures i 
variat de brots tendres

pizza precuinada de pernil dolç i 
formatge

IOGURT NATURAL POMA TARRINA DE GELAT

Menú vegà

Producte integral

Gluten LLet i derivats Ous i derivats

Api   Peix Crustacis

Mol·luscs Cacauets          Sulfits

Mostassa  Tramussos

WOK DE VERDURES EMPEDRAT DE CIGRONS

FESTA

FESTA

Opcions alternatives per les diferents sensibilitats culturals

Al·lèrgens alimentaris

MENÚ JUNY 2022

Fruita seca de clofolla

Soja i derivats

Sèsam

Producte ecològic i de proximitat

Dia especial Joan Miró

"NACHOS" AMB GUACAMOLE CREMA DE PASTANAGA

COMUNITAT VALENCIANA


