
Tots els nostres menús contenen traces d'al·lèrgens, excepte menús especials.
No  utilitzem farines per espessir les salses . Tots els nostres ingredients són naturals. 

Mediterrània Menjars ens reservem el dret a 
modificar els menús sempre i quan sigui per 

causes alienes a la nostra voluntat.

Dilluns

Menú supervisat per la dietista-Nutricionista: 
Anna Perez Curto nº CODINUCAT: CAT472

www.centacgroup.com 
Tel.: 877.016.014

Dimarts Dimecres Dijous Divendres

05 maig 01 abril – 06 maig

04 abril – 09 maig 05 abril – 10 maig 06 abril – 11 maig 07 abril – 12 maig 08 abril – 13 maig

11 abril – 16 maig FESTIU 12 abril – 17 maig 13 abril – 18 maig 14 abril – 19 maig 15 abril – 20 maig

18 abril – 23 maig 19 abril – 24 maig 20 abril – 25 maig 21 abril – 26 maig 22 abril – 27 maig

25 abril – 30 maig

03 maig 04 maig

Arròs bullit amb pastanaga
i floretes de bròquil

Pit de pollastre arrebossat amb amanida
d’enciam, cogombre i raves

Iogurt natural

Crema de cigrons 
amb sèsam i oli d’oliva

Llibrets de llom amb amanida
de brots d’enciam i pastanaga

Iogurt natural

Amanida de llenties amb tomàquet, 
ceba i ruc amb vinagreta de mostassa
Conill rostit al forn amb llit de làmines 

de patata, porro i ceba
Iogurt natural

Saltat de mongeta verda amb ceba i  
dauets de pernil del pais

Orada al forn
amb làmines de patata a l’all i julivert

Fruita de temporada

Amanida de rodanxes de tomàquet
amb formatge fresc, olives i orenga 

Pizza casolana de tonyina, 
xampinyons i formatge

Iogurt natural

Amanida Taboulé de couscous
amb verdures  amb oli d’oliva i espècies

Truita d’espinacs i feosolets
amb bacallà, ceba i all

Iogurt natural

Amanida de rodanxes de tomàquet
amb delícies de cranc, moresc i orenga 

Seitonet fregit  a l’andalusa 
amb xips de carabassó 

Iogurt natural

Crema de carabassó
amb formatgets

Truita de pèsols, ceba i gambetes amb 
amanida de rúcula i tomàquet

Iogurt natural

Trinxat de la Cerdanya  (col i patata)
amb dauets de pernil

Filet de lluç a la planxa a l’all i julivert
amb amanida de canonges i xerris

Fruita de temporada

26 abril – 31 maig 28 abril27 abril

02 maig
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29 abril

Puré de coliflor i bròquil
amb formatget

Truita de xampinyons i ceba
amb amanida canonges i xerris

Iogurt natural

Amanida de rodanxes de tomàquet
amb formatge fresc, olives i orenga 

Hamburguesa de pollastre 
amb tabulé de quinoa amb verdures

Fruita de temporada

Saltat de cigronets
amb alls tendres i gambetes

Rogerets al forn
amb làmines de patata a l’all i julivert

Iogurt natural

Sopa de lletres
amb brou de verdures juliana

Rodanxa de lluç a la planxa amb pebrot, 
albergínia i ceba escalivada

Iogurt natural

Espinacs a la catalana 
amb panses i pinyons

Pelaies a l’andalusa amb amanida
de brots d’enciam, cogombre i raves 

Iogurt natural 

Gratén de làmines de patata, tomàquet, 
ceba, pebrot , carabassó amb tonyina

Hamburguesa de pollastre 
amb amanida de canonges i xerris
Selecció de fruita de temporada

Amanida de brots d’enciam, 
tomàquets xerri, tonyina en conserva 

i espàrrecs blancs
Rodanxa de lluç al forn

amb pebrot, albergínia i ceba escalivada
Selecció de fruita de temporada

Amanida de brots d’enciam, 
tomàquets xerri, tonyina en conserva 

i espàrrecs blancs
Pelaies a l’andalusa amb xips

d’albergínia i floretes de bròquil
Iogurt de sabors de fruita

Sopa de  juliana de verdures 
amb pistonets de pasta

Broqueta de daus de gall d’indi
amb pebrot verd i vermell, 

ceba i carabassó
Selecció de fruita de temporada

Crema de porros 
amb crostonets de pa torrat
Truita de pernil i formatge

de brots d’enciam, cogombre i raves 
Gelat cremós

Moussaka de verdures 
(albergínia, tomàquet, carabassó i ceba)

gratinada amb formatge
Truita de carxofes

amb amanida d’escarola i pastanaga
Iogurt natural

Amanida de brots d’enciam, 
tomàquets xerri, tonyina en conserva 

i espàrrecs blancs
Maires fregides amb xips 

de floretes de bròquil i albergínia
Iogurt natural

Saltat de pèsols
amb ceba i pernil

Broqueta de daus de pollastre
amb pebrot verd i vermell, 

ceba i carabassó
Iogurt natural

Crema de pastanaga i carabassa 
amb encenalls de pernil del país

Salmó al forn a les herbes aromàtiques
i llimona amb timbalet d’arròs

saltat amb all
Fruita de temporada

Sopa de pollastre amb verdures
i estrelletes de pasta

Rotllets pit de gall d’indi al forn
farcits de pernil i formatge 
amb amanida d’endívies

Iogurt natural

La selecció de fruita fresca canvia diariament d’entre les varietats de temporada:
Pera, poma, plàtan, mandarina, taronja,…

Mes del Ferro i la Vitamina C

Sopa de peix de roca i verdures amb arròs
Salsitxes de gall d’indi amb samfaina

(tomàquet, pebrot verd i vermell, 
ceba i albergínia)

Iogurt natural


