CRUIXENT DE POMA gust de taronja els colors de la

xocolata

elaboració de la croqueta l’aroma de la menta

el pes de la farina el pa i l’entrepà les cuines del món

BALANÇA I CORRÓ

gelat de maduixa verdures

de

tardor TREBALLEN EQUIP pebrot i tomàquet LLEPAR-SE ELS

DITS fred I calent barret de cuiner olor d’un pastís

MENJADOR SEMANA I

Dilluns 27 de juny

• Amanida fresca de crudités
• Koftes amb hummus fetes al taller
• Iogurt

dimarts 28 de juny

• Taboulé fet al taller
• Pavies de bacallà fregides
• Fruita

dimecres 29 de juny

• Macarrons a la napolitana
• Botifarres saltejades amb xampinyons
• Crema catalana

DIJOUS 30 JUNY

• Crema fresca de meló
• Durum kebab fet al taller
• Gelat

DIVENDRES 1 JULIOL

• Ous al plat
• Pollastre marinat amb ras-al-hanout
• Pastissets àrabs fets al taller
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MENJADOR SEMANA II

DILLUNS 4 JULIOL

• Pasta feta al taller
• Saltimbocca ( llom farcit de pernil i sàlvia i
cuinat amb nata líquida)
• Pannacotta

DIMARTS 5 JULIOL

• Amanides fetes al taller
• Crestes de tonyina
• Cannoli ( canutets farcits de ricota i fruites)

DIMECRES 6 JULIOL

• Truita de patates
• Filet de perca amb tomàquets, tàperes i
olives
• Gelat amb toppins

DIJOUS 7 JULIOL

• Tramezzinos enrotllats del taller
• Pollastre saltejat amb verdures
• Maduixots amb suc de taronja

DIVENDRES 8 JULIOL

• Amanida fruti di mare ( pasta, surimi,
gambes, blat de moro i pèsols)
• Creps de pernil, formatge, ruca i nous
• Tiramisú elaborat al taller
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MENJADOR SEMANA III

DILLUNS 11 JULIOL

• Samoses i iozes fetes al taller
• Escalopins de gall d’indi a la llimona
• Iogurt

DIMARTS 12 JULIOL

• Amanida amb tomàquet, pastanaga i blat
de moro
• Fideus udon fets al taller
• Fruita

DIMECRES 13 JULIOL

• Mongeta i patata bullida
• Llibrets de pernil cuit i formatge
• Gelat

DIJOUS 14 JULIOL

• Crema de carbassó amb entrebancs
• Porc agredolç elaborat al taller
• Fruites amb xocolata

DIVENDRES 15 JULIOL

• Arròs tres delícies
• Tataki de salmó
• Doriyaki fet al taller
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MENJADOR SEMANA IV

DILLUNS 18 JULIOL

• Coca de recapte feta al taller
• Salsitxes amb patates fregides
• Crema catalana

DIMARTS 19 JULIOL

• Pa amb tomàquet secallona i bisbe
• Mandonguilles amb sípia elaborades al
taller
• Mató amb coulis de maduixots

DIMECRES 20 JULIOL

• Calamars a l’andalusa
• Arròs de muntanya
• Fruita

DIJOUS 21 JULIOL

• Cigrons estofats a la catalana
• Bunyols de bacallà fets al taller
• Sorbet de llimona

DIVENDRES 22 JULIOL

• Pica-pica de comiat
• Pizzes variades
• Gelats/ o pastís

