
 MENÚS ASSOCIACIÓ ALBA PRIMAVERA-ESTIU DINARS  
 
 
 
SETMANA 1 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

DINAR 

1r Plat 

Crema de 
verdures 

 
 

Llenties amb 
verdures 

 

Amanida verda 
(enciam pastanaga 
olives panís palitos 

de cranc) 
 
 

Mongetes amb 
patata i pastanaga 

Arròs amb 
tomàquet i ou dur 

Amanida complerta 
(enciam, tomàquet, 

poma, nous i 
formatge) 

 

Amanida de Fesols 
amb tomàquet, 
tonyina, pebrot i 
ceba 

2n Plat 
Pollastre al forn 

amb bolets 
saltejats 

Salsitxes de porc 
amb 

amanida(enciam, 
olives i pastanaga) 

Macarrons a la 
bolonyesa 

Hamburguesa de 
pavo amb 
albergínia 

arrebossada 

Filet de lluçamb 
ceba i pastanaga 

Paella mixta Rodó de pollastre 

Postre Macedònia Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del temps Fruita del temps Natilles 

SOPAR 

1r Plat 
Espàrrecs amb 

gambes 
Sopa de peix 

Crema de 
carabassó 

Amanida complerta 
(enciam tomata 

panís esparrecs i 
cogombre) 

Pèsols saltejats 
amb pernil 

Vichyssoice 

Amanida complerta 
(enciam, tomàquet, 
panís, espàrrecs, 

cogombre) 

2n Plat 
Truita de formatge 

amb tomata i 
cogombre amanit 

Truita de formatge 
amb tomata i 

cogombre amanit 

Llibrets de llom amb 
tomàquet al forn 

Halibut amb ceba i 
patata al forn 

Llonganissa  a la 
planxa amb patates 

al forn 

 3  
Broquetes de peix   
amb pebrot i ceba 

Pizza de tonyina 

Postre Fruita del temps Iogurt Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del temps 

 
 
 
 
 



 MENÚS ASSOCIACIÓ ALBA PRIMAVERA-ESTIU DINARS  
 
 
SETMANA 2 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

DINAR 

1r Plat 

Amanida de 
cigrons (enciam, 
tomàquet, pebrot, 
tonyina, olives i 

formatge)  

Col i flor gratinat 
amb patata i 

formatge 
Arròs amb verdures 

Crema de 
carabassó 

Amanida complerta 
(enciam, tomàquet, 

poma, nous i 
formatge) 

Crema de 
xampinyons 

Macarrons amb 
bolets saltejats i 

gambetes 

2n Plat 
Llonganissa amb 

sanfaina 

Pit de gall d’indi 
amb saltejat de 

verdures 

Calamarcets amb 
pessols patata i 

tomaqta 

Hamburguesa de 
vedella amb patates 

xip 
 

Fideuà 
Amanida d’arròs, 
pollastre i pinya 

Conill al forn amb 
ceba i pastanaga 

 
Estofat de vedella 

Postre Natilles Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del temps Fruita del temps Iogurt 

SOPAR 

1r Plat Gaspatxo o caldo Crema d’espàrrecs 
Amanida de tomata 
i formatge parmesà 

Arròs tres delícies 
Esparrecs amb 

pernil 
Patata, mongeta i 

pastanaga 
Saltejat d’espàrrecs  

2n Plat 

Truita de patata 
amb ceba i 

amanida (enciam, 
tomàquet, 

espàrrecs i olives) 

Perca al forn amb 
enciam i tomata 

Pit de gall d’indi a la 
planxa amb 
albergínia 

arrebossada 

Filet de cazón amb 
patata al forn 

Biquinis 
Truita de formatge 

amb pa amb 
tomàquet 

Hamburguesa de 
pollastre a la planxa 

amb carabassó 
arrebossat 

Postre Fruita del temps Iogurt Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del temps 

 
 
 
 
 
 



 MENÚS ASSOCIACIÓ ALBA PRIMAVERA-ESTIU DINARS  
 
 
 
SETMANA 3 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

DINAR 

1r Plat 
Tortel·linis amb 

tomàquet i 
formatge rallat 

Amanida de patata 
(patata, ou dur, 
pebrot, tonyina i 

oilives) 

Llenties amb 
verdures 

Gazpatxo Ensaladilla 

Amanida complerta 
(enciam tomata 

espàrrecs 
pastanaga panís i 

cogombre 

Col amb patata 

2n Plat 
Pollastre al forn 
amb verdures 

Bacallà amb 
samfaina 

(albergínia, pebrot i 
tomàquet) 

Salsitxes de poll. 
Amb 

amanida(enciam i 
pastaqnaga) 

Mandonguilles amb 
sèpia 

Llom arrebossat 
amb amanida 

(enciam i panís) 
Fideus a la cassola 

Halibut amb ceba al 
forn 

Postre Fruita del temps Natilles Fruita del temps Macedònia Fruita del temps Iogurt Fruita del temps 

SOPAR 

1r Plat 
Menestra de 

verdures 
Crema de verdures Gaspatxo o caldo  

Mongetes 
saltejades amb 

pernil 

Crema de 
xampinyons amb 

picatostes 

Saltejat de verdura 
 

Espàrrecs amb 
gambes 

2n Plat 
Truita amb pernil 

dolç i pa amb 
tomaquet 

Hamburguesa de 
vedella amb 
xampinyons 

saltejats 

Calamars a la 
romana amb 

escarola i 
pastanaga ratllada 

Pollastre al forn 
amb patates al forn 

Lluç al forn amb 
verduretes 

Pavo a la planxa 
amb carabassó i 

pastanaga 

Truita de samfaina 
amb enciam i 

tomàquet 

Postre Fruita del temps Iogurt Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del temps Fruita del temps 

 
 
 
 
 



 MENÚS ASSOCIACIÓ ALBA PRIMAVERA-ESTIU DINARS  
 
 
SETMANA 4 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

DINAR 

1r Plat 
3 ous gratinats 
amb beixamel i 

formatge 

Espirals de colors 
amb enciam, 

tonyina, i olives 
negres i salsa rosa 

Patata i mongeta Arròs amb tomata 
Cigrons amb 

verdures 
Crema de 
carabassó 

Mongetes 
saltejades amb 

bolets 
 

2n Plat 

Llonganissa de 
porc amb 

amanida verda 
(enciam i olives) 

Filet de halibut amb 
ceba i porro al forn 

Pavo a la planxa 
amb tomàquet al 

forn 

Lluç al forn amb 
amanida verda 

(enciam pastanaga i 
olives) 

Salsitxes de 
pollastre i patates 

xip 

Canelons amb 
beixamel 

Filet de peix 
(Cazón) al forn amb 

ceba i patata 

Postre Macedònia Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del temps Fruita del temps Natilles 

SOPAR 

1r Plat Crema carabassó 
Espàrrecs saltejats 

amb pernil 
Puré de patata Gaspatxo o sopa Bledes amb patata 

Amanida complerta 
(enciam, tomàquet, 
pastanaga i panís) 

Esparrecs amb 
pernil 

2n Plat 
Bastonets de lluç 
amb albergínia i 

patata 

Truita a la francesa 
amb enciam i 

tomàquet 

Filet de tilapia amb 
ceba i pastanaga al 

forn 

Petxuga de 
pollastre a la planxa 

amb xampinyons 

Pa amb tomàquet i 
formatge 

Hamburguesa de 
vedella amb patata 

al forn 
Pizza de verdures 

Postre Fruita del temps Iogurt Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del temps Fruita del temps 

 

 
 
 



 MENÚS ASSOCIACIÓ ALBA PRIMAVERA-ESTIU DINARS  

 
SETMANA 5 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

DINAR 

1r Plat 
Arròs amb enciam 
palets de cranc 
pinya i olives 

Bledes amb patata i 
xampinyons 

saltejats 

Amanida de llenties 
i taronja 

Espaguetis amb 
salsa de tomàquet i 

formatge ratllat 
Amainada 

Amanida complerta 
(enciam, tomàquet, 

poma, nous i 
formatge) 

Arròs amb sèpia 

2n Plat 
Caella al forn amb 
ceba i pastanaga 

Llibrets de llom amb 
patates fregides 

Filet de lluç al forn 
amb ceba 

Hamburguesa de 
vedella amb 

verdures saltejades 
Fideus a la cassola 

salmó al forn amb 
tomàquet i patata 

Hamburguesa de 
pollastre amb 

albergínia 
arrebossada 

Postre Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del temps Fruita del temps 
Fruita del temps 

 
Natilles 

SOPAR 

1r Plat 
Crema de 
carabassó 

Estofat de fesols 
amb carabassa 

Amanida complerta 
(enciam, tomàquet, 
pastanaga i panís) 

Mongetes 
saltejades amb 

pernil salat 
Arròs tres delicies Pèsols saltejats Sopa de peix 

2n Plat 
Salsitxes de 

pollastre amb 
patates al forn 

Filet de halibut al 
forn i amanida 

(enciam i olives) 

Truita de patates 
amb pa amb 

tomàquet 

Bunyols de bacallà 
amb  carabassó 

Salsitxes de porc 
amb alberginia 

Pavo a la planxa 
amb tomata i 

cogombre amanit 

Truita d’espinacs 
amb enciam i 

tomàquet amanit 

Postre Fruita del temps Iogurt Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del temps Fruita del temps 

 

 
 
 
 



 MENÚS ASSOCIACIÓ ALBA PRIMAVERA-ESTIU DINARS  
 
SETMANA 1 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

DINAR 

1r Plat 

Crema de 
verdures 

 
 

Llenties amb 
verdures 

 

Amanida verda 
(enciam pastanaga 
olives panís palitos 

de cranc) 
 
 

Mongetes amb 
patata i pastanaga  

Arròs amb 
tomàquet i ou dur 

Amanida complerta 
(enciam, tomàquet, 

poma, nous i 
formatge) 

 

Amanida de Fesols 
amb tomàquet, 
tonyina, pebrot i 
ceba 

2n Plat 
Pollastre al forn 

amb bolets 
saltejats 

Salsitxes de porc 
amb 

amanida(enciam, 
olives i pastanaga) 

Macarrons a la 
bolonyesa 

Hamburguesa de 
pavo amb 
albergínia 

arrebossada 

Filet de lluç amb 
ceba i pastanaga 

Paella mixta Rodó de pollastre 

Postre Macedònia Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del temps Fruita del temps Natilles 

 
SETMANA 2 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

DINAR 

1r Plat 

Amanida de 
cigrons (enciam, 
tomàquet, pebrot, 
tonyina, olives i 

formatge)  

Col i flor gratinat 
amb patata i 

formatge 
Arròs amb verdures 

Crema de 
carabassó 

Amanida complerta 
(enciam, tomàquet, 

poma, nous i 
formatge) 

Crema de 
xampinyons 

Macarrons amb 
bolets saltejats i 

gambetes 

2n Plat 
Llonganissa amb 

sanfaina 

Pit de gall d’indi 
amb saltejat de 

verdures 

Calamarcets amb 
pessols patata i 

tomaqta 

Hamburguesa de 
vedella amb patates 

xip 
 

Fideuà 
Amanida d’arròs, 
pollastre i pinya 

Conill al forn amb 
ceba i pastanaga 

 
Estofat de vedella 

Postre Natilles Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del temps Fruita del temps Iogurt 

 



 MENÚS ASSOCIACIÓ ALBA PRIMAVERA-ESTIU DINARS  
SETMANA 3 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

DINAR 

1r Plat 
Tortel·linis amb 

tomàquet i 
formatge rallat 

Amanida de patata 
(patata, ou dur, 
pebrot, tonyina i 

oilives) 

Llenties amb 
verdures 

Gazpatxo Ensaladilla 

Amanida complerta 
(enciam tomata 

espàrrecs 
pastanaga panís i 

cogombre 

Col amb patata 

2n Plat 
Pollastre al forn 
amb verdures 

Bacallà amb 
samfaina 

(albergínia, pebrot i 
tomàquet) 

Salsitxes de poll. 
Amb 

amanida(enciam i 
pastaqnaga) 

Mandonguilles amb 
sèpia 

Llom arrebossat 
amb amanida 

(enciam i panís) 
Fideus a la cassola 

Halibut amb ceba al 
forn 

Postre Fruita del temps Natilles Fruita del temps Macedònia Fruita del temps Iogurt Fruita del temps 

SETMANA 4 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

DINAR 

1r Plat 
3 ous gratinats 
amb beixamel i 

formatge 

Espirals de colors 
amb enciam, 

tonyina, i olives 
negres i salsa rosa 

Patata i mongeta Arròs amb tomata  
Cigrons amb 

verdures 
Crema de 
carabassó 

Mongetes 
saltejades amb 

bolets 
 

2n Plat 

Llonganissa de 
porc amb 

amanida verda 
(enciam i olives) 

Filet de halibut amb 
ceba i porro al forn 

Pavo a la planxa 
amb tomàquet al 

forn 

Lluç al forn amb 
amanida verda 

(enciam pastanaga i 
olives) 

Salsitxes de 
pollastre i patates 

xip 

Canelons amb 
beixamel 

Filet de peix 
(Cazón) al forn amb 

ceba i patata 

Postre Macedònia Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del temps Fruita del temps Natilles 

 
 



 MENÚS ASSOCIACIÓ ALBA PRIMAVERA-ESTIU DINARS  

 
SETMANA 5 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

DINAR 

1r Plat 
Arròs amb enciam 
palets de cranc 
pinya i olives 

Bledes amb patata i 
xampinyons 

saltejats 

Amanida de llenties 
i taronja 

Espaguetis amb 
salsa de tomàquet i 

formatge ratllat 
Amainada 

Amanida complerta 
(enciam, tomàquet, 

poma, nous i 
formatge) 

Arròs amb sèpia 

2n Plat 
Caella al forn amb 
ceba i pastanaga 

Llibrets de llom amb 
patates fregides 

Filet de lluç al forn 
amb ceba 

Hamburguesa de 
vedella amb 

verdures saltejades 
Fideus a la cassola 

salmó al forn amb 
tomàquet i patata 

Hamburguesa de 
pollastre amb 

albergínia 
arrebossada 

Postre Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del temps Fruita del temps 
Fruita del temps 

 
Natilles 

 


