
 
Espai de Migdia Casal d’estiu    

Escola La Mar Bella 
JUNY I JULIOL 2021 Menú BASAL  

 

 

 

28 
 

Amanida de pasta  
(pasta, tomàquet cirerol,  

pastanaga i olives) 
Truita de carbassó                      

amb enciam i cogombre 
Iogurt 

 
5 
 

Arròs a la cassola                   
amb verdures 

Maires a l’andalusa                     
amb enciam i tomàquet 

 
Fruita 

 
12 

 

    Pasta a la                    
napolitana  

    Bonítol al forn guisat 
amb pèsols i ceba 

Iogurt 

19 

Mongeta tendra amb 
patata i pastanaga 

Gall dindi arrebossat al 
forn amb enciam i 

cogombre 

Gelat 

 
26 

 
Amanida d’arròs amb 

pastanaga, enciam, blat de 
moro i olives 

Lluç amb salsa de 
tomàquet  al forn  

Fruita 

29 

Crema tíbia de 
pastanaga  

 
Cap de llom guisat amb 

daus de patata 
 

Fruita 
 

6 

Hummus de cigrons amb 
bastons de verdures 

 
Pollastre guisat                   

amb bolets 
Gelat 

 
13 

 
Mongetes blanques                                

saltades amb tomàquet i 
ceba 

Truita de formatge amb 
pastanaga ratllada 

 
Fruita 

 
20 

 
Amanida d’arròs                           

amb enciam, olives i 
pastanaga 

Truita de carbassó amb 
blat de moro i tomàquet 

Fruita 

27 
 

Mongeta tendra 
sofregida amb carbassa  

  
Mandonguilles mixtes 
amb  salsa de ceba  

 
Fruita  

30  dia proteïna vegetal 

Arròs a la napolitana 

Amanida de cigrons, 
tomàquet cirerol, olives i 

pastanaga  

Fruita 
 

7 

 
Pasta al pesto  

 

Seitons al forn amb                         
pastanaga ratllada 

 
Fruita 

 
14  

 

Crema de carbassa  
 

Lluç arrebossat amb 
enciam i tomàquet  

Fruita 
 

21 
 

Cigrons sofregits amb 
tomàquet i carbassa 

 
Maires a l’andalusa amb 

pastanaga ratllada 
 

Fruita 
 
 

28 dia proteïna vegetal 

 Hummus amb bastonets 
de verdures 

Pasta amb salsa pesto 
vermell 

Fruita 

 

1 

Mongeta tendra 
sofregida amb carbassa i 

ceba 
 

Hamburguesa de vedella 
amb enciam i olives 

Fruita 
 

8 

Bledes amb patates 
 

Truita a la francesa amb 
enciam i tomàquet 

 
Fruita 

 
 

15 dia proteïna vegetal 
 

Salmorejo 
 

Amanida de llenties, 
enciam, blat de moro, 

olives i arròs 
 

Fruita 
 

22 

Crema freda de                 
verdures  

 
Botifarra amb               

tomàquet al forn 
 

Fruita 
 

29 

Amanida de patata, 
coliflor, olives i tomàquet 

Ous gratinats al forn amb 
enciam i blat de moro 

Fruita 
 

 

2 

Llenties amb porro i 
carbassó 

     Lluç al forn amb enciam                            
i blat de moro 

Fruita 
 

9 

 
Vichyssoise  

 
Mandonguilles mixtes      
amb daus de patata 

 
Fruita 

 
16 

Paella                                          
de verdures 

Cuixa de pollastre amb 
salseta de ceba al forn  

 
 

Fruita 

23 

Fideus a la cassola amb 
verdures 

Calamars  amb salsa                              
d’all i julivert amb enciam     

i olives 

Fruita 

30 

 
Gaspatxo 

 
Pizza de pollastre 

 

Batut fred de fruites 

Amb el dinar s’ofereix 
pa i pa integral 

 
 

 

Amb el iogurt s’ofereix 
puré de fruita o 1 

cullerada de panela 

 

   

Directora del casal: Yolanda Díaz 

 

Supervisora del servei: Laia Grangé 

Whatsapp 658.812.516 (9.30-16h) 

lamarbella@estiudinamic.org  

Administració:  Mónica Córcoles 

93 357 35 19 /651.181.244 (9 -15h) 

info@estiudinamic.org 

Tenim a la disposició  dels consumidors/es  i de 

l’autoritat sanitària el llistat dels al·lèrgens dels 

plats d’aquest menú mensual. En cas necessari 

recordeu informar i omplir el document de 

sol·licitud d’al·lèrgies i intoleràncies (el podeu 

sol·licitar a  menjadors@viudinamic.org). 

 

www.viudinamic.org 

    viu_dinamic  

  espaimigdialamarbella 

 

mailto:lamarbella@estiudinamic.org
mailto:info@estiudinamic.org
http://www.viudinamic.org/


 
Espai de Migdia Casal d’estiu    

Escola La Mar Bella 
JUNY I JULIOL 2021 Menú VEGETARIÀ  

 

 

 

28 
 

Amanida de pasta  
(pasta, tomàquet cirerol,  

pastanaga i olives) 
Truita de carbassó                      

amb enciam i cogombre 
Iogurt 

 
5 
 

Arròs a la cassola                   
amb verdures 

Salsitxa vegetal                     
amb enciam i tomàquet 

 
Fruita 

 
12 

 

    Pasta a la                    
napolitana  

    Tofu al forn guisat amb 
pèsols i ceba 

Iogurt 

19 

Mongeta tendra amb 
patata i pastanaga 

Seità arrebossat al forn 
amb enciam i cogombre 

Gelat 

 
 

26 

 
Amanida d’arròs amb 

pastanaga, enciam, blat de 
moro i olives 

Tofu amb salsa de 
tomàquet  al forn  

Fruita 

29 

Crema tíbia de 
pastanaga i porro 

 
Tofu amb daus de patata 

 
Fruita 

 
 

6 

Hummus de cigrons amb 
bastons de verdures 

 
Tofu guisat                   
amb bolets 

 
Gelat 

13 

 
Mongetes blanques                                

saltades amb tomàquet i 
ceba 

Truita de formatge amb 
pastanaga ratllada 

 
Fruita 

 
20 

 
Amanida d’arròs                           

amb enciam, olives i 
pastanaga 

Truita de carbassó amb 
blat de moro i tomàquet 

Fruita 

27 

Mongeta tendra 
sofregida amb carbassa  

  
Mandonguilles vegetals 

amb  salsa de ceba  
 

Fruita  

30  dia proteïna vegetal 

Arròs a la napolitana 

Amanida de cigrons, 
tomàquet cirerol, olives i 

pastanaga  

Fruita 
 

7 

 
Pasta al pesto  

 

Seità al forn amb                         
pastanaga ratllada 

 
Fruita 

 
14  

 

Crema de carbassa  
 

Seità arrebossat amb 
enciam i tomàquet  

Fruita 
 
 

21 
 

Cigrons sofregits amb 
tomàquet i carbassa 

 
Albergínia farcida d’arròs 

i pastanaga al forn 
 

Fruita 
 

28 dia proteïna vegetal 

 Hummus amb bastonets 
de verdures 

Pasta amb salsa pesto 
vermell 

Fruita 

 

1 

Mongeta tendra 
sofregida amb carbassa i 

ceba 
 

Hamburguesa de quinoa 
amb enciam i olives 

Fruita 
 

8 

Bledes amb patates 
 

Truita a la francesa amb 
enciam i tomàquet 

 
Fruita 

 
 

15 dia proteïna vegetal 
 

Salmorejo 
 

Amanida de llenties, 
enciam, blat de moro, 

olives i arròs 
 

Fruita 
 

22 

Crema freda de                 
verdures  

 
Salsitxa vegetal amb               

tomàquet al forn 
 

Fruita 
 

29 

Amanida de patata, 
coliflor, olives i tomàquet 

Ous gratinats al forn amb 
enciam i blat de moro 

Fruita 
 

 

2 

Llenties amb porro i 
carbassó 

     Seità al forn amb enciam  
i blat de moro 

Fruita 
 

9 

 
Vichyssoise  

 
Mandonguilles vegetals      

amb daus de patata 
 

Fruita 
 

16 

Paella                                          
de verdures 

Hamburguesa vegetal al 
forn amb enciam i 

cogombre 
 

Fruita 

23 

Fideus a la cassola amb 
verdures 

Tofu  amb salsa                              
d’all i julivert amb enciam     

i olives 

Fruita 

30 

 
Gaspatxo 

 
Pizza de                          

verdures i seità 

Batut fred de fruites 

Amb el dinar s’ofereix 
pa i pa integral 

 
 

 

Amb el iogurt s’ofereix 
puré de fruita o 1 

cullerada de panela 

 

   

Directora del casal: Yolanda Díaz 

 

Supervisora del servei: Laia Grangé 

Whatsapp 658.812.516 (9.30-16h) 

lamarbella@estiudinamic.org  

Administració:  Mónica Córcoles 

93 357 35 19 /651.181.244 (9 -15h) 

info@estiudinamic.org 

Tenim a la disposició  dels consumidors/es  i de 

l’autoritat sanitària el llistat dels al·lèrgens dels 

plats d’aquest menú mensual. En cas necessari 

recordeu informar i omplir el document de 

sol·licitud d’al·lèrgies i intoleràncies (el podeu 

sol·licitar a  menjadors@viudinamic.org). 

 

www.viudinamic.org 

    viu_dinamic  

  espaimigdialamarbella 

 

mailto:lamarbella@estiudinamic.org
mailto:info@estiudinamic.org
http://www.viudinamic.org/


 
Espai de Migdia Casal d’estiu    

Escola La Mar Bella 
JUNY I JULIOL 2021 Menú VEGÀ  

 

 

 

28 
 

Amanida de pasta  
(pasta, tomàquet cirerol,  

pastanaga i olives) 
Tomàquet farcit de llenties 

i  carbassó    
                    

Iogurt de soja 
5 
 

Arròs a la cassola                   
amb verdures 

Salsitxa vegetal                     
amb enciam i tomàquet 

 
Fruita 

 
12 

 

    Pasta a la                    
napolitana  

    Tofu al forn guisat amb 
pèsols i ceba 

Iogurt de soja 

 

19 

Mongeta tendra amb 
patata i pastanaga 

    Seità al forn amb 
enciam  i cogombre 

Gelat vegà 

26 

 
Amanida d’arròs amb 
pastanaga, enciam,                

blat   de moro i olives 
Tofu amb salsa de 
tomàquet  al forn  

Fruita 

29 

Crema tíbia de 
pastanaga i porro 

 
Tofu amb daus de patata 

 
Fruita 

 
 

6 

Hummus de cigrons amb 
bastons de verdures 

 
Tofu guisat                   
amb bolets 

 
Gelat vegà 

13 

 
Mongetes blanques                                

saltades amb tomàquet i 
ceba 

Pasta amb pastanaga 
ratllada, olives i blat de 

moro 
Fruita 

 
20 

 
Amanida d’arròs                           

amb enciam, olives i 
pastanaga 

Carbassó farcit de 
llenties i tomàquet 

Fruita 

27 

Mongeta tendra 
sofregida amb carbassa  

  
Mandonguilles vegetals 

amb  salsa de ceba  
 

Fruita  

30  dia proteïna vegetal 

Arròs a la napolitana 

Amanida de cigrons, 
tomàquet cirerol, olives i 

pastanaga  

Fruita 
 

7 

 
Pasta al pesto  

 

Seità al forn amb                         
pastanaga ratllada 

 
Fruita 

 
14  

 

Crema de carbassa  
 

Seità amb enciam i 
tomàquet  

Fruita 
 
 

21 
 

Cigrons sofregits amb 
tomàquet i carbassa 

 
Albergínia farcida d’arròs 

i pastanaga al forn 
 

Fruita 
 

28 dia proteïna vegetal 

 Hummus amb bastonets 
de verdures 

Pasta amb salsa pesto 
vermell 

Fruita 

 

1 

Mongeta tendra 
sofregida amb carbassa i 

ceba 
 

Hamburguesa de quinoa 
amb enciam i olives 

Fruita 
 

8 

Bledes amb patates 
 

Hamburguesa de quinoa 
amb enciam i tomàquet 

 
Fruita 

 
 

15 dia proteïna vegetal 
 

Salmorejo 
 

Amanida de llenties, 
enciam, blat de moro, 

olives i arròs 
 

Fruita 
 

22 

Crema freda de                 
verdures  

 
Salsitxa vegetal amb               

tomàquet al forn 
 

Fruita 
 

29 

Amanida de patata, 
coliflor, olives i tomàquet 

Hamburguesa de quinoa 
amb enciam i blat de 

moro 
Fruita 

 

 

2 

Llenties amb porro i 
carbassó 

     Seità al forn amb enciam  
i blat de moro 

Fruita 
 

9 

 
Vichyssoise (sense lactis) 

 
Mandonguilles vegetals      

amb daus de patata 
 

Fruita 
 

16 

Paella                                          
de verdures 

Hamburguesa vegetal al 
forn amb enciam i 

cogombre 
 

Fruita 

23 

Fideus a la cassola amb 
verdures 

Tofu  amb salsa                              
d’all i julivert amb enciam     

i olives 

Fruita 

30 

 
Gaspatxo 
Pizza de                          

verdures i seità                   
(sense lactis) 

Batut fred de fruites              
(amb llet vegetal) 

Amb el dinar s’ofereix 
pa i pa integral 

 
 

 

Amb el iogurt s’ofereix 
puré de fruita o 1 

cullerada de panela 

 

   

Directora del casal: Yolanda Díaz 

 

Supervisora del servei: Laia Grangé 

Whatsapp 658.812.516 (9.30-16h) 

lamarbella@estiudinamic.org  

Administració:  Mónica Córcoles 

93 357 35 19 /651.181.244 (9 -15h) 

info@estiudinamic.org 

Tenim a la disposició  dels consumidors/es  i de 

l’autoritat sanitària el llistat dels al·lèrgens dels 

plats d’aquest menú mensual. En cas necessari 

recordeu informar i omplir el document de 

sol·licitud d’al·lèrgies i intoleràncies (el podeu 

sol·licitar a  menjadors@viudinamic.org). 

 

www.viudinamic.org 

    viu_dinamic  

  espaimigdialamarbella 

 

mailto:lamarbella@estiudinamic.org
mailto:info@estiudinamic.org
http://www.viudinamic.org/

