
Menú d’estiu

Pastís de peix amb crema de marisc
Pasta a la Putanesca

Gaspatxo
Verdura

Aletes amb pèsols saltejats
Peix vela amb tomàquet i alfàbrega

Terrina de verdures
Hamburguesa de vedella

Mousse de mascarpone amb kiwi

Parmentier de bacallà
Amanida de llenties amb verat

Tallarines amb pollastre i salsa teriyaki
Crema freda de carbassó

Pernilets de pollastre amb arròs saltejat
Calamar a l’Andalusa

Mongetes verdes gratinades
Rosbif amb patates confitades

Mousse de xocolata

Terrina freda de salmó
Fusili amb pesto de rúcula i pinyons
Empedrat de cigrons amb games

Pèsols a la vinagreta

Llom amb escabetx
Peixet fresc fregidet

Lassanya Mediterrània
Graellada de peix

Iogurt i fruita

Truita d’espinacs i formatge manxego
Fideuà

Piquillos amb brandada i crema samfaina
Amanida freda de cus cus

Broixet de pollastre
Pilotilles de bacallà

Quinoa saltejada amb verdures
Verat a la planxa amb guarnició freda

Pastís de llimona

Fesols amb esqueixada
Crema de tomàquet natural

Pennette amb salsa de mascarpone i vedella
Menestra de verdures

Terrina de carn
Peixet fresc fregidet

Arròs Japonès
Sardines esabetxades

Flam

Amanida de fesols
Canelons
Vichysoice
Verdura

Pollastre guisat
Bacallà marinat amb cigrons

Lassanya de verdures
Cassola de calamars

Crema de llimona

Musclos a la vinagreta
Trinxat de verdures

Croquetes
Amanida de llaços

Cuixetes amb escabetx
Filet de lluç amb arrebossat especial

Wok vegetal
Pilotilles amb xipirons

Pastís de taronja

Coca de pa amb escalivada i sardines
Pasta amb romesco i verdures

Salmorejo de La Cuineta
Amanida de llenties

Palpitó
Peixet fresc fregidet

Canelons frescos amb germinat
Hamburgueses de pollastre

Iogurt i fruita

Paella
Ous farcits a la pipirrina
Espaguetis a l’arrabiata

Amanida de favetes amb salsa grega

Vedella freda amb salsa de tonyina
Crestes a la nostra manera

Rotllets d’estiu frescos
Peix al forn

Terrina de formatge amb xocolata

Raviolis de carn amb parmesà
Amanida de cirgrons amb bacallà

Crema freda de pèsols amb formatge fresc
Gratinat de verdures

Pollastre a la brasa
Peix fresc fregidet

Wraps freds amb salsa de iogurt i menta
F. Llenguado amb crema de musclos

Mousse de cafè

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres


