
Menjador Escola Artur Martorell. Menú Juny basal
Empresa amb informació disponible en matèries d'al.lèrgies i intoleràncies alimentaries . Podeu sol.licitar informació a la coordinadora

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

3/6/2019 4/6/2019 5/6/2019 6/6/2019 7/6/2019

Amanida de pasta Cigrons estofats amb verdures
Crema tèbia de carbassó amb 

crustonets
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Paella mixta

Truita de ceba i carbassó amb enciam 
i pastanaga

Lluç arrebossat  amb amanida verda
Hamburguesa de vedella al forn amb 

patates fregides
Pollastre al forn amb ceba i tomàquet Tomàquet amanit amb olives

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

10/6/2019 11/6/2019 12/6/2019 13/6/2019 14/6/2019

FESTA Gazpatxo amb crustonets Amanida d'arròs Espirals amb tomàquet i formatge Empedrat de mongetes

SEGONA PASCUA Rodó de porc amb salsa i cous cous
Croquetes de cigrons amb salsa de 

iogurt i enciam amb raves
Bacallà al forn amb ceba i carbassó Truita de patata amb enciam i sèsam

Fruita Iogurt Fruita Fruita

17/6/2019 18/6/2019 19/6/2019 20/6/2019 21/6/2019

Crema de llenties Espaguetis a la carbonara
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
GASTRONOMIA DINAR

Calamars a l'andalusa amb enciam i 
raves

Lluç al forn amb enciam i olives
Salsitxes al forn amb ceba i llorer amb 

enciam i pastanaga
BRASIL SORPRESA

Fruita Iogurt BON ESTIU!!!!!!!! 

*Fruites i verdures ecològiques Tècnic superior en dietètica i nutrició: Gabor Smit

           Menú:  Basal Juny Ambit escola, S.L. Via Augusta, 43 local 1 08911 Badalona CIF B-65070948 



Menjador Escola Artur Martorell. Menú Juny sense proteïna de vaca

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

3/6/2019 4/6/2019 5/6/2019 6/6/2019 7/6/2019

Amanida de pasta Cigrons estofats amb verdures
Crema tèbia de carbassó amb 

crustonets
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Paella mixta

Truita de ceba i carbassó amb enciam 
i pastanaga

Lluç arrebossat arrebosat amb 
amanida verda

Hamburguesa de porc al forn amb 
patates fregides

Pollastre al forn amb ceba i tomàquet Tomàquet amanit amb olives

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

10/6/2019 11/6/2019 12/6/2019 13/6/2019 14/6/2019

FESTA Gazpatxo amb crustonets Amanida d'arròs Espirals amb tomàquet i formatge Empedrat de mongetes

SEGONA PASCUA Rodó de porc amb salsa i cous cous
Croquetes de cigrons amb salsa de 

iogurt i enciam amb raves
Bacallà al forn amb ceba i carbassó Truita de patata amb enciam i sèsam

Fruita Iogurt Fruita Fruita

17/6/2019 18/6/2019 19/6/2019 20/6/2019 21/6/2019

Crema de llenties Espaguetis a la carbonara
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
GASTRONOMIA DINAR

Calamars a l'andalusa amb enciam i 
raves

Lluç al forn amb enciam i olives
Salsitxes de porc al forn amb ceba i 

llorer amb enciam i pastanaga
BRASIL SORPRESA

Fruita Iogurt BON ESTIU !!!!!!!

           Menú:  Sense Prot de vaca Ambit escola, S.L. Via Augusta, 43 local 1 08911 Badalona CIF B-65070948 



Menjador Escola Artur Martorell Menú Juny sense llegum

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

3/6/2019 4/6/2019 5/6/2019 6/6/2019 7/6/2019

Amanida de pasta Patates estofades amb verdures
Crema tèbia de carbassó amb 

crustonets
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Paella mixta

Truita de ceba i carbassó amb enciam 
i pastanaga

Lluç arrebossat amb amanida verda
Hamburguesa de vedella al forn amb 

patates fregides
Pollastre al forn amb ceba i tomàquet Tomàquet amanit amb olivas

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

10/6/2019 11/6/2019 12/6/2019 13/6/2019 14/6/2019

FESTA Gazpatxo amb crustonets Amanida d'arròs Espirals amb tomàquet i formatge Amanida de pasta

SEGONA PASCUA Rodó de porc amb salsa i cous cous
Croquetes de pollastre amb salsa de 

iogurt i enciam amb raves
Bacallà al forn amb ceba i carbassó Truita de patata amb enciam i sèsam

Fruita Iogurt Fruita Fruita

17/6/2019 18/6/2019 19/6/2019 20/6/2019 21/6/2019

Crema de verdures Espaguetis a la carbonara
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
GASTRONOMIA DINAR

Calamars a l'andalussa amb enciam i 
raves

Lluç al forn amb enciam i olives
Salsitxes al forn amb ceba i llorer amb 

enciam i pastanaga
BRASIL SORPRESA

Fruita Iogurt BON ESTIU!!!!!!!! 

*Fruites i verdures ecològiques Tècnic superior en dietètica i nutrició: Gabor Smit

           Menú:  Sense llegum Ambit escola, S.L. Via Augusta, 43 local 1 08911 Badalona CIF B-65070948 



Menjador Escola Artur Martorell. Menú Juny sense peix

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

3/6/2019 4/6/2019 5/6/2019 6/6/2019 7/6/2019

Amanida de pasta Cigrons estofats amb verdures
Crema tèbia de carbassó amb 

crustonets
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Paella mixta

Truita de ceba i carbassó amb enciam 
i pastanaga

Llom arrebossat  amb amanida verda
Hamburguesa de vedella al forn amb 

patates fregides
Pollastre al forn amb ceba i tomàquet Tomàquet amanit amb olives

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

10/6/2019 11/6/2019 12/6/2019 13/6/2019 14/6/2019

FESTA Gazpatxo amb crustonets Amanida d'arròs Espirals amb tomàquet i formatge Empedrat de mongetes

SEGONA PASCUA Rodó de porc amb salsa i cous cous
Croquetes de cigrons amb salsa de 

iogurt i enciam amb raves
Bistec de vedella amb ceba i carbassó Truita de patata amb enciam i sèsam

Fruita Iogurt Fruita Fruita

17/6/2019 18/6/2019 19/6/2019 20/6/2019 21/6/2019

Crema de llenties Espaguetis a la carbonara
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
GASTRONOMIA DINAR

Llom arrebosat amb enciam i raves Lluç al forn amb enciam i olives
Salsitxes al forn amb ceba i llorer amb 

enciam i pastanaga
BRASIL SORPRESA

Fruita Iogurt BON ESTIU!!!!!!!! 

*Fruites i verdures ecològiques Tècnic superior en dietètica i nutrició: Gabor Smit

           Menú:  Sense peix Ambit escola, S.L. Via Augusta, 43 local 1 08911 Badalona CIF B-65070948 



Menjador Escola Artur Martorell. Menú Juny sense proteïna llet de vaca

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

3/6/2019 4/6/2019 5/6/2019 6/6/2019 7/6/2019

Amanida de pasta Cigrons estofats amb verdures
Crema tèbia de carbassó amb 

crustonets
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Paella mixta

Truita de ceba i carbassó amb enciam 
i pastanaga

Lluç arrebossat  amb amanida verda
Hamburguesa de vedella s/làctic al 

forn amb patates fregides
Pollastre al forn amb ceba i tomàquet Tomàquet amanit amb olives

Fruita Fruita Postres vegetal Fruita Fruita

10/6/2019 11/6/2019 12/6/2019 13/6/2019 14/6/2019

FESTA Gaspatxo amb crustonets Amanida d'arròs Espirals amb tomàquet s/formatge Empedrat de mongetes

SEGONA PASCUA Rodó de porc amb salsa i cous cous
Croquetes de cigrons amb salsa 

s/làctic i enciam amb raves
Bacallà al forn amb ceba i carbassó Truita de patata amb enciam i sèsam

Fruita Postres vegetal Fruita Fruita

17/6/2019 18/6/2019 19/6/2019 20/6/2019 21/6/2019

Crema de llenties
Espaguetis a la carbonara amb 

beguda vegetal
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
GASTRONOMIA DINAR

Calamars a l'andalusa amb enciam i 
raves

Lluç al forn amb enciam i olives
Salsitxes s/làctic al forn amb ceba i 

llorer amb enciam i pastanaga
BRASIL SORPRESA

Fruita Postres vegetal BON ESTIU!!!!!!!! 

*Fruites i verdures ecològiques Tècnic superior en dietètica i nutrició: Gabor Smit

           Menú:  Sense prot llet vaca Ambit escola, S.L. Via Augusta, 43 local 1 08911 Badalona CIF B-65070948 



Menjador Escola Artur Martorell. Menú Juny sense lactosa

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

3/6/2019 4/6/2019 5/6/2019 6/6/2019 7/6/2019

Amanida de pasta Cigrons estofats amb verdures
Crema tèbia de carbassó amb 

crustonets
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Paella mixta

Truita de ceba i carbassó amb enciam 
i pastanaga

Lluç arrebossat  amb amanida verda
Hamburguesa de vedella s/lactosa al 

forn amb patates fregides
Pollastre al forn amb ceba i tomàquet Tomàquet amanit amb olives

Fruita Fruita Postres vegetal Fruita Fruita

10/6/2019 11/6/2019 12/6/2019 13/6/2019 14/6/2019

FESTA Gaspatxo amb crustonets Amanida d'arròs Espirals amb tomàquet s/formatge Empedrat de mongetes

SEGONA PASCUA Rodó de porc amb salsa i cous cous
Croquetes de cigrons amb salsa 

s/lactosa i enciam amb raves
Bacallà al forn amb ceba i carbassó Truita de patata amb enciam i sèsam

Fruita Postres vegetal Fruita Fruita

17/6/2019 18/6/2019 19/6/2019 20/6/2019 21/6/2019

Crema de llenties
Espaguetis a la carbonara amb 

beguda vegetal
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
GASTRONOMIA DINAR

Calamars a l'andalusa amb enciam i 
raves

Lluç al forn amb enciam i olives
Salsitxes s/lactosa al forn amb ceba i 

llorer amb enciam i pastanaga
BRASIL SORPRESA

Fruita Postres vegetal BON ESTIU!!!!!!!! 

*Fruites i verdures ecològiques Tècnic superior en dietètica i nutrició: Gabor Smit

           Menú:  Sense lactosa Ambit escola, S.L. Via Augusta, 43 local 1 08911 Badalona CIF B-65070948 



Menjador Escola Artur Martorell. Menú Juny sense gluten

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

3/6/2019 4/6/2019 5/6/2019 6/6/2019 7/6/2019

Amanida de pasta s/gluten Cigrons estofats amb verdures
Crema tèbia de carbassó amb 

crustonets s/gluten
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Paella mixta

Truita de ceba i carbassó amb enciam 
i pastanaga

Lluç arrebossat s/gluten amb amanida 
verda

Hamburguesa de vedella s/gluten al 
forn amb patates fregides

Pollastre al forn amb ceba i tomàquet Tomàquet amanit amb olives

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

10/6/2019 11/6/2019 12/6/2019 13/6/2019 14/6/2019

FESTA Gazpatxo amb crustonets  s/gluten Amanida d'arròs
Espirals s/gluten amb tomàquet i 

formatge
Empedrat de mongetes

SEGONA PASCUA Rodó de porc amb salsa i arròs
Croquetes de cigrons s/gluten amb 
salsa de iogurt i enciam amb raves

Bacallà al forn amb ceba i carbassó Truita de patata amb enciam i sèsam

Fruita Iogurt Fruita Fruita

17/6/2019 18/6/2019 19/6/2019 20/6/2019 21/6/2019

Crema de llenties Espaguetis s/gluten a la carbonara
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
GASTRONOMIA DINAR

Calamars a l'andalusa s/gluten amb 
enciam i raves

Lluç al forn amb enciam i olives
Salsitxes s/gluten al forn amb ceba i 

llorer amb enciam i pastanaga
BRASIL SORPRESA

Fruita Iogurt BON ESTIU!!!!!!!! 

           Menú:  Sense gluten Ambit escola, S.L. Via Augusta, 43 local 1 08911 Badalona CIF B-65070948 



Menjador Escola Artur Martorell. Menú Juny sense ou
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

3/6/2019 4/6/2019 5/6/2019 6/6/2019 7/6/2019

Amanida de pasta Cigrons estofats amb verdures
Crema tèbia de carbassó amb 

crustonets
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Paella mixta

Llom a la planxa amb enciam i 
pastanaga

Lluç arrebossat  s/ou amb amanida 
verda

Hamburguesa de vedella s/ou al forn 
amb patates fregides

Pollastre al forn amb ceba i tomàquet Tomàquet amanit amb olives

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

10/6/2019 11/6/2019 12/6/2019 13/6/2019 14/6/2019

FESTA Gazpatxo amb crustonets Amanida d'arròs Espirals amb tomàquet i formatge Empedrat de mongetes

SEGONA PASCUA Rodó de porc amb salsa i cous cous
Croquetes de cigrons s/ou amb salsa 

de iogurt i enciam amb raves
Bacallà al forn amb ceba i carbassó Bistec de vedella amb enciam i sèsam

Fruita Iogurt Fruita Fruita

17/6/2019 18/6/2019 19/6/2019 20/6/2019 21/6/2019

Crema de llenties Espaguetis a la carbonara s/ou
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
GASTRONOMIA DINAR

Llom arrebossat s/ou amb enciam i 
raves

Lluç al forn amb enciam i olives
Salsitxes s/ou al forn amb ceba i llorer 

amb enciam i pastanaga
BRASIL SORPRESA

Fruita Iogurt BON ESTIU!!!!!!!! 

*Fruites i verdures ecològiques Tècnic superior en dietètica i nutrició: Gabor Smit

           Menú:  Sense ou Ambit escola, S.L. Via Augusta, 43 local 1 08911 Badalona CIF B-65070948 



Menjador Escola Artur Martorell. Menú Juny sense porc
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

3/6/2019 4/6/2019 5/6/2019 6/6/2019 7/6/2019

Amanida de pasta Cigrons estofats amb verdures
Crema tèbia de carbassó amb 

crustonets
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Paella mixta

Truita de ceba i carbassó amb enciam 
i pastanaga

Lluç arrebossat  amb amanida verda
Hamburguesa de vedella al forn amb 

patates fregides
Pollastre al forn amb ceba i tomàquet Tomàquet amanit amb olives

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

10/6/2019 11/6/2019 12/6/2019 13/6/2019 14/6/2019

FESTA Gazpatxo amb crustonets Amanida d'arròs Espirals amb tomàquet i formatge Empedrat de mongetes

SEGONA PASCUA Peix  la planxa i cous cous
Croquetes de cigrons amb salsa de 

iogurt i enciam amb raves
Bacallà al forn amb ceba i carbassó Truita de patata amb enciam i sèsam

Fruita Iogurt Fruita Fruita

17/6/2019 18/6/2019 19/6/2019 20/6/2019 21/6/2019

Crema de llenties Espaguetis a la carbonara s/beicon
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
GASTRONOMIA DINAR

Calamars a l'andalusa amb enciam i 
raves

Lluç al forn amb enciam i olives
Hamburguesa de vedella al forn  amb 
ceba i llorer amb enciam i pastanaga

BRASIL SORPRESA

Fruita Iogurt BON ESTIU!!!!!!!! 

*Fruites i verdures ecològiques Tècnic superior en dietètica i nutrició: Gabor Smit

           Menú:  Sense porc Ambit escola, S.L. Via Augusta, 43 local 1 08911 Badalona CIF B-65070948 



Menjador Escola Artur Martorell. Menú Juny vegetarià
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

3/6/2019 4/6/2019 5/6/2019 7/6/2019 8/6/2019

Amanida de pasta Cigrons estofats amb verdures
Crema tèbia de carbassó amb 

crustonets
Verdura de temporada amb patata i oli 

d'oliva
Paella de verdures

Truita de ceba i carbassó amb enciam 
i pastanaga

Falafel de fajol amb amanida verda
Hamburguesa vegetal al forn amb 

patates fregides
Llenties saltejades amb arròs i 

amanida
Tomàquet amanit amb olives

Fruita Fruita Iogurt Fruita Fruita

10/6/2019 11/6/2019 12/6/2019 13/6/2019 14/6/2019

FESTA Gazpatxo amb crustonets Amanida d'arròs Espirals amb tomàquet i formatge Empedrat de mongetes

SEGONA PASCUA Empedrat de llenties amb ou dur
Croquetes de cigrons amb salsa de 

iogurt i enciam amb raves
Amanida de llenties Truita de patata amb enciam i sèsam

Fruita Iogurt Fruita Fruita

17/6/2019 18/6/2019 19/6/2019 20/6/2019 21/6/2019

Crema de llenties
Espaguetis a la carbonara amb 
beguda vegetal i xampinyons i 

s/beicon

Verdura de temporada amb patata i oli 
d'oliva

GASTRONOMIA DINAR

Croquetes de mill amb enciam i raves Empedrat de mongetes
Truita de ceba i carbassó amb 

amanida
BRASIL SORPRESA

Fruita Iogurt BON ESTIU!!!!!!!! 

*Fruites i verdures ecològiques Tècnic superior en dietètica i nutrició: Gabor Smit

           Menú:  Vegetarià Ambit escola, S.L. Via Augusta, 43 local 1 08911 Badalona CIF B-65070948 



Menjador Escola Artur Martorell. Menú Juny sopars
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

3/6/2019 4/6/2019 5/6/2019 6/6/2019 7/6/2019

Cema de verdures Escalivada Mongeta amb patata Sopa de pasta Verdures al forn

Pollastre a la planxa Truita francesa Peix blau a la planxa Calamars a la planxa Hamburguesa a la planxa

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

10/6/2019 11/6/2019 12/6/2019 13/6/2019 14/6/2019

Pasta amb tomàquet Espinacs amb patata Verdures al forn Crema de carbassa Sopa de verdures

Truita francesa Peix blanc a la planxa Gall d'indi a la planxa Salsitxes a la planxa Pollastre al forn

Fruita Fruita Fruita Fruita Fruita

17/6/2019 18/6/2019 19/6/2019 20/6/2019 21/6/2019

Bròquil amb patata Verdures al forn Sopa de pasta Crema de pèsol amb menta Carbassa al forn

Llom a la planxa Gall d'indi a la planxa Peix blau al forn Truita a la fracesa Sípia a la planxa

Fruita Fruita Fruita

Tècnic superior en dietètica i nutrició: Gabor Smit

           Menú:  Sopars Ambit escola, S.L. Via Augusta, 43 local 1 08911 Badalona CIF B-65070948 


