
MENÚS 
FIN DE SEMANA 11 - 12 junio

Menú estándar (Elegir 2 de los siguientes platos)

Macarrones con setas

Arroz “mar y montaña” 
(arroz, costilla de cerdo, pollo, gambas y sepia)

Calamares con patatas

Garbanzos con bacalao y espinacas 
(garbanzos, bacalao, espinacas y huevo)

Ensaladilla 
(patata, zanahoria, olivas negras, huevo, atún y mayonesa)

Ensalada de pasta con salsa rosa

Menú de pescado (Elegir 2 de los siguientes platos)

Trinchado de bacalao y salmón
(patata, col, bacalao, salmón y ajo)

Garbanzos con bacalao y espinacas 
(garbanzos, cebolla, espinacas, bacalao y huevo)

Merluza a la plancha con calabacín y calabaza 
(merluza, calabacín y calabaza)

Hamburguesa de merluza con espárragos verdes y quinoa

Parrillada de verduras 
(espárragos, calabacín, zanahoria, berenjena, pimiento rojo y cebolla)

Ensalada de garbanzos
(garbanzos, olivas negras, tomate y pimiento rojo)

Menú vegano/vegetariano (Elegir 2 de los siguientes platos)

Parrillada de verduras
(espárragos, calabacín, zanahoria, berenjena, pimiento rojo y cebolla)

Macarrones con boloñesa vegana 
(macarrones, proteína de guisantes, cebolla y zanahoria)

Rissoto con espárragos verdes y setas

Lentejas guisadas con verduras
(lentejas, cebolla, calabacín, berenjena, patata y puerro)

Ensalada de pasta con salsa rosa

Aliñado de cuscús con verduras
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MENÚS
CAP DE SETMANA 11 - 12 juny

Menú estàndard (Triar 2 dels següents plats)

Macarrons amb bolets

Arròs “mar i muntanya”
(arròs, costella de porc, pollastre, gambes i sépia)

Calamars amb patates

Cigrons amb bacallà i espinacs
(cigrons, bacallà, espinacs i ou)

Ensalada russa
(patata, pastanaga, olives negres, ou, tonyina i maionesa)

Amanida de pasta amb salsa rosa

Menú de peix (Triar 2 dels següents plats)

Trinxat de bacallà i salmó
(patata, col, bacallà, salmó i all)

Cigrons amb bacallà i espinacs
(cigrons, ceba, espinacs, bacallà i ou)

Lluç a la planxa amb carabassó i carabassa
(lluç, carabassó i carabassa)

Hamburguesa de lluç amb espàrrecs verds i quinoa

Menú vegà/vegetarià (Triar 2 dels següents plats)

Graellada de verdures
(espàrrecs, carabassó, pastanaga, albergínia, pebrot vermell i ceba)

Macarrons amb bolonyesa vegana
(macarrons, proteïna de pèsols, ceba i pastanaga)

Rissoto amb espàrrecs verds i bolets

Llenties guisades amb verdures
(llenties, ceba, carabassó, albergínia, patata i porro)

Amanida de cigrons
(cigrons, olives negres, tomàquet i pebrot vermell)

Amanida de pasta amb salsa rosa

Amanit de cuscús amb verdures
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