
5 CACAUETS2 CRUSTACIS 3 OUS 4 PEIX 6 SOJA 7 LLET 1 GLUTEN 8 FRUITS DE 

CLOSCA

12 SULFITS9 API 10 MOSTASSA 11 SÈSAM 13 TRAMUSSOS 14 MOL·LUSC

Al·lèrgens : sabràs que menges seguint el reglament europeu 1169/2011 d’al·lèrgies i intoleràncies

El menú s’ha elaborat seguint les recomendacions de la Agència de Salut Pública de Catalunya

Peix fresc

14 15 16 17

21 2220

Juny 2022

9

2 3

10

13

INSTITUT-ESCOLA ANTAVIANA

Menú Basal

1

✓ Tots els apats són
cuinats amb oli d’oliva;
pels fregits s’utilitza oli
de girasol alt oleic.

✓ En les pastes s’ofereix
formatge ratllat

✓ Dos cops a la semana
es serveix pa integral

Aquest mes la fruita que se 
Aquest mes la fruita que es 
servirà de postre será:
Prèssecs, nectarina, nespres, 
plàtan canari

El lacti
serà iogurt

natural Danone

Proteïna vegetal

Arròs amb tomàquet

Truita d’espinacs3

Enciam ecologic i olives

Pa1 i fruita

Mongeta verda i patata

Lluç a l’andalusa casolà4,1,3

Enciam ecològic i blat de moro

Pa1 i lacti7

FESTA DE FI DE CURS!
Patates fregides i nuggets1,3,7

Hamburguesa de vedella

ecològica amb enciam, tomàquet

i panet1

(amb ketchup)

Gelat de gel i fanta

Macarrons amb tomàquet1

Lluç amb salsa verda4

Enciam ecològic i pastanaga

Pa1 i fruita

6 7 8

Amanida de llenties
(tomàquet, blat de moro, olives)

Croquetes d’espinacs 1,3,7

Enciam ecològic i 

pastanaga

Pa1 i lacti7

Arròs 3 delícies 3

(truita, pèsols, pastanaga)

Bacallà al forn amb

samfaina4

Pa1 i fruita ecològica

FESTA

FESTA
Amanida de cigrons4

(tonyina, olives, tomàquet)

Llom en salsa i patates

Pa1 i fruita

Brou d’au amb pasta de 

pistons1,3

Pernilets de pollastre al forn

Enciam ecològic i 

pastanaga

Pa1 i fruita ecològica

Espinacs i patata

Estofat de vedella amb

verdures

Pa1 i fruita 

Arròs amb verdures

Pollastre a l’ast

Enciam ecològic i olives

Pa1 i fruita ecològica

Amanida de pasta1,3

(tomaquet, ou i olives)

Peix fresc de la llotja d’Arenys4

Enciam ecològic i pastanaga

Pa1 i fruita

Mongetes estofades amb

verdures

Truita de carbassó3

Enciam ecològic i tomàquet

Pa1 i lacti7

Crema de porros

Burrito de gall dindi amb

amanida1

Pa1 i fruita

Pèsols saltejats amb patata

Pollastre al forn

Enciam ecològic i olives

Pa1 i fruita

✓ En les cremes tenen
l’opcio d’afegir
crostons

Els nostres menús
inclouen llegums, 
pasta, verdures, 
i fruites ecològiques

BONES VACANCES 

D’ESTIU!



5 CACAUETS2 CRUSTACIS 3 OUS 4 PEIX 6 SOJA 7 LLET 1 GLUTEN 8 FRUITS DE 

CLOSCA

12 SULFITS9 API 10 MOSTASSA 11 SÈSAM 13 TRAMUSSOS 14 MOL·LUSC

Al·lèrgens : sabràs que menges seguint el reglament europeu 1169/2011 d’al·lèrgies i intoleràncies

El menú s’ha elaborat seguint les recomendacions de la Agència de Salut Pública de Catalunya

Peix fresc

14 15 16 17

21 2220

Juny 2022

9

2 3

10

13

INSTITUT-ESCOLA ANTAVIANA

Menú halal

1

✓ Tots els apats són
cuinats amb oli d’oliva;
pels fregits s’utilitza oli
de girasol alt oleic.

✓ En les pastes s’ofereix
formatge ratllat

✓ Dos cops a la semana
es serveix pa integral

Aquest mes la fruita que se 
Aquest mes la fruita que es 
servirà de postre será:
Prèssecs, nectarina, nespres, 
plàtan canari

El lacti
serà iogurt

natural Danone

Proteïna vegetal

Arròs amb tomàquet

Truita d’espinacs3

Enciam ecologic i olives

Pa1 i fruita

Mongeta verda i patata

Lluç a l’andalusa casolà4,1,3

Enciam ecològic i blat de moro

Pa1 i lacti7

FESTA DE FI DE CURS!
Patates fregides i nuggets1,3,7

Hamburguesa de vedella

ecològica halal amb enciam, 

tomàquet i panet1

(amb ketchup)

Gelat de gel i fanta

Macarrons amb tomàquet1

Lluç amb salsa verda4

Enciam ecològic i pastanaga

Pa1 i fruita

6 7 8

Amanida de llenties
(tomàquet, blat de moro, olives)

Croquetes d’espinacs 1,3,7

Enciam ecològic i 

pastanaga

Pa1 i lacti7

Arròs 3 delícies 3

(truita, pèsols, pastanaga)

Bacallà al forn amb

samfaina4

Pa1 i fruita ecològica

FESTA

FESTA
Amanida de cigrons4

(tonyina, olives, tomàquet)

Gall dindi halal en salsa i 

patates

Pa1 i fruita

Brou d’au amb pasta de 

pistons1,3

Pernilets de pollastre halal al 

forn

Enciam ecològic i 

pastanaga

Pa1 i fruita ecològica

Espinacs i patata

Estofat de vedella halal amb

verdures

Pa1 i fruita 

Arròs amb verdures

Pollastre halal a l’ast

Enciam ecològic i olives

Pa1 i fruita ecològica

Amanida de pasta1,3

(tomaquet, ou i olives)

Peix fresc de la llotja d’Arenys4

Enciam ecològic i pastanaga

Pa1 i fruita

Mongetes estofades amb

verdures

Truita de carbassó3

Enciam ecològic i tomàquet

Pa1 i lacti7

Crema de porros 

Burrito de gall dindi halal amb

amanida1

Pa1 i fruita

Pèsols saltejats amb patata

Pollastre halal al forn

Enciam ecològic i olives

Pa1 i fruita

✓ En les cremes tenen
l’opcio d’afegir
crostons

Els nostres menús
inclouen llegums, 
pasta, verdures, 
i fruites ecològiques

BONES VACANCES 

D’ESTIU!



5 CACAUETS2 CRUSTACIS 3 OUS 4 PEIX 6 SOJA 7 LLET 1 GLUTEN 8 FRUITS DE 

CLOSCA

12 SULFITS9 API 10 MOSTASSA 11 SÈSAM 13 TRAMUSSOS 14 MOL·LUSC

Al·lèrgens : sabràs que menges seguint el reglament europeu 1169/2011 d’al·lèrgies i intoleràncies

El menú s’ha elaborat seguint les recomendacions de la Agència de Salut Pública de Catalunya

Peix fresc

14 15 16 17

21
22

20

Juny 2022

9

2 3

10

13

INSTITUT-ESCOLA ANTAVIANA

Menú sense gluten

1

✓ Tots els apats són
cuinats amb oli d’oliva;
pels fregits s’utilitza oli
de girasol alt oleic.

✓ En les pastes s’ofereix
formatge ratllat

✓ Dos cops a la semana
es serveix pa integral

Aquest mes la fruita que se 
Aquest mes la fruita que es 
servirà de postre será:
Prèssecs, nectarina, nespres, 
plàtan canari

El lacti
serà iogurt

natural Danone

Proteïna vegetal

Arròs amb tomàquet

Truita d’espinacs3

Enciam ecologic i olives

Pa s/gluten i fruita

Mongeta verda i patata

Lluç a enfarinat cassolà3

Enciam ecològic i blat de moro

Pa s/gluten i lacti7

FESTA DE FI DE CURS!
Patates fregides i tires de 

pollastre arrebossades s/gluten

Hamburguesa de vedella

ecològica amb enciam, tomàquet

i panet s/gluten

(amb ketchup)

Gelat de gel i fanta

Pasta s/gluten amb tomàquet1

Lluç amb salsa verda4

Enciam ecològic i pastanaga

Pa s/gluten i fruita

6 7 8

Amanida de llenties
(tomàquet, blat de moro, olives)

Hamburguesa de tofu i 

pastanaga6,11

Enciam ecològic i 

pastanaga

Pa s/gluten i lacti7

Arròs 3 delícies 3

(truita, pèsols, pastanaga)

Bacallà al forn amb

samfaina4

Pa s/gluten i fruita ecològica

FESTA

FESTA
Amanida de cigrons4

(tonyina, olives, tomàquet)

Llom en salsa i patates

Pa s/gluten i fruita

Brou d’au amb pasta s/gluten

Pernilets de pollastre al forn

Enciam ecològic i 

pastanaga

Pa s/gluten i fruita ecològica

Espinacs i patata

Estofat de vedella amb

verdures

Pa s/gluten i fruita 

Arròs amb verdures

Pollastre a l’ast

Enciam ecològic i olives

Pa s/gluten i fruita ecològica

Amanida de pasta s/gluten
(tomaquet, ou i olives)

Peix fresc de la llotja d’Arenys4

Enciam ecològic i pastanaga

Pa s/gluten i fruita

Mongetes estofades amb

verdures

Truita de carbassó3

Enciam ecològic i tomàquet

Pa s/gluten i lacti7

Crema de porros

Burrito s/gluten de gall dindi

amb amb amanida1

Pa s/gluten i fruita

Pèsols saltejats amb patata

Pollastre al forn

Enciam ecològic i olives

Pa s/gluten i fruita

✓ En les cremes tenen
l’opcio d’afegir
crostons

Els nostres menús
inclouen llegums, 
pasta, verdures, 
i fruites ecològiques

BONES VACANCES 

D’ESTIU!



5 CACAUETS2 CRUSTACIS 3 OUS 4 PEIX 6 SOJA 7 LLET 1 GLUTEN 8 FRUITS DE 

CLOSCA

12 SULFITS9 API 10 MOSTASSA 11 SÈSAM 13 TRAMUSSOS 14 MOL·LUSC

Al·lèrgens : sabràs que menges seguint el reglament europeu 1169/2011 d’al·lèrgies i intoleràncies

El menú s’ha elaborat seguint les recomendacions de la Agència de Salut Pública de Catalunya

Peix fresc

14 15 16 17

21 2220

Juny 2022

9

2 3

10

13

INSTITUT-ESCOLA ANTAVIANA

Menú sense ou

1

✓ Tots els apats són
cuinats amb oli d’oliva;
pels fregits s’utilitza oli
de girasol alt oleic.

✓ En les pastes s’ofereix
formatge ratllat

✓ Dos cops a la semana
es serveix pa integral

Aquest mes la fruita que se 
Aquest mes la fruita que es 
servirà de postre será:
Prèssecs, nectarina, nespres, 
plàtan canari

El lacti
serà iogurt

natural Danone

Proteïna vegetal

Arròs amb tomàquet

Pit de gall dindi a la planxa

Enciam ecologic i olives

Pa1 i fruita

Mongeta verda i patata

Lluç a l’andalusa casolà4,1,3

Enciam ecològic i blat de moro

Pa1 i lacti7

FESTA DE FI DE CURS!
Patates fregides i tires de 

pollastre arrebossades s/ou

Hamburguesa de vedella

ecològica amb enciam, tomàquet

i panet1

(amb ketchup)

Gelat de gel i fanta

Macarrons amb tomàquet1

Lluç amb salsa verda4

Enciam ecològic i pastanaga

Pa1 i fruita

6 7 8

Amanida de llenties
(tomàquet, blat de moro, olives)

Hamburguesa de tofu i 

pastanaga6,11

Enciam ecològic i 

pastanaga

Pa1 i lacti7

Arròs 3 delícies 2

(pèsols, pastanaga)

Bacallà al forn amb

samfaina4

Pa1 i fruita ecològica

FESTA

FESTA
Amanida de cigrons4

(tonyina, olives, tomàquet)

Llom en salsa i patates

Pa1 i fruita

Brou d’au amb pasta de 

pistons1

Pernilets de pollastre al forn

Enciam ecològic i 

pastanaga

Pa1 i fruita ecològica

Espinacs i patata

Estofat de vedella amb

verdures

Pa1 i fruita 

Arròs amb verdures

Pollastre a l’ast

Enciam ecològic i olives

Pa1 i fruita ecològica

Amanida de pasta1

(tomaquet i olives)

Peix fresc de la llotja d’Arenys4

Enciam ecològic i pastanaga

Pa1 i fruita

Mongetes estofades amb

verdures

Llom de porc a la planxa

Enciam ecològic i tomàquet

Pa1 i lacti7

Crema de porros

Burrito de gall dindi amb

amanida1

Pa1 i fruita

Pèsols saltejats amb patata

Pollastre al forn

Enciam ecològic i olives

Pa1 i fruita

✓ En les cremes tenen
l’opcio d’afegir
crostons

Els nostres menús
inclouen llegums, 
pasta, verdures, 
i fruites ecològiques

BONES VACANCES 

D’ESTIU!



5 CACAUETS2 CRUSTACIS 3 OUS 4 PEIX 6 SOJA 7 LLET 1 GLUTEN 8 FRUITS DE 

CLOSCA

12 SULFITS9 API 10 MOSTASSA 11 SÈSAM 13 TRAMUSSOS 14 MOL·LUSC

Al·lèrgens : sabràs que menges seguint el reglament europeu 1169/2011 d’al·lèrgies i intoleràncies

El menú s’ha elaborat seguint les recomendacions de la Agència de Salut Pública de Catalunya

Peix fresc

14 15 16 17

21 2220

Juny 2022

9

2 3

10

13

INSTITUT-ESCOLA ANTAVIANA

Menú sense peix

1

✓ Tots els apats són
cuinats amb oli d’oliva;
pels fregits s’utilitza oli
de girasol alt oleic.

✓ En les pastes s’ofereix
formatge ratllat

✓ Dos cops a la semana
es serveix pa integral

Aquest mes la fruita que se 
Aquest mes la fruita que es 
servirà de postre será:
Prèssecs, nectarina, nespres, 
plàtan canari

El lacti
serà iogurt

natural Danone

Proteïna vegetal

Arròs amb tomàquet

Truita d’espinacs3

Enciam ecologic i olives

Pa1 i fruita

Mongeta verda i patata

Pit de gall dindi arrebossat

casolà1,3

Enciam ecològic i blat de moro

Pa1 i lacti7

FESTA DE FI DE CURS!
Patates fregides i nuggets1,3,7

Hamburguesa de vedella

ecològica amb enciam, tomàquet

i panet1

(amb ketchup)

Gelat de gel i fanta

Macarrons amb tomàquet1

Pit de gall dindi a la planxa

Enciam ecològic i pastanaga

Pa1 i fruita

6 7 8

Amanida de llenties
(tomàquet, blat de moro, olives)

Croquetes d’espinacs 1,3,7

Enciam ecològic i 

pastanaga

Pa1 i lacti7

Arròs 3 delícies 3

(truita, pèsols, pastanaga)

Pit de pollastre amb

samfaina

Pa1 i fruita ecològica

FESTA

FESTA
Amanida de cigrons4

(tonyina, olives, tomàquet)

Llom en salsa i patates

Pa1 i fruita

Brou d’au amb pasta de 

pistons1,3

Pernilets de pollastre al forn

Enciam ecològic i 

pastanaga

Pa1 i fruita ecològica

Espinacs i patata

Estofat de vedella amb

verdures

Pa1 i fruita 

Arròs amb verdures

Pollastre a l’ast

Enciam ecològic i olives

Pa1 i fruita ecològica

Amanida de pasta1,3

(tomaquet, ou i olives)

Llom de porc a la planxa

Enciam ecològic i pastanaga

Pa1 i fruita

Mongetes estofades amb

verdures

Truita de carbassó3

Enciam ecològic i tomàquet

Pa1 i lacti7

Crema de porros

Burrito de gall dindi amb

amanida1

Pa1 i fruita

Pèsols saltejats amb patata

Pollastre al forn

Enciam ecològic i olives

Pa1 i fruita

✓ En les cremes tenen
l’opcio d’afegir
crostons

Els nostres menús
inclouen llegums, 
pasta, verdures, 
i fruites ecològiques

BONES VACANCES 

D’ESTIU!



5 CACAUETS2 CRUSTACIS 3 OUS 4 PEIX 6 SOJA 7 LLET 1 GLUTEN 8 FRUITS DE 

CLOSCA

12 SULFITS9 API 10 MOSTASSA 11 SÈSAM 13 TRAMUSSOS 14 MOL·LUSC

Al·lèrgens : sabràs que menges seguint el reglament europeu 1169/2011 d’al·lèrgies i intoleràncies

El menú s’ha elaborat seguint les recomendacions de la Agència de Salut Pública de Catalunya

Peix fresc

14 15 16 17

21 2220

Juny 2022

9

2 3

10

13

INSTITUT-ESCOLA ANTAVIANA

Menú sense lactosa

1

✓ Tots els apats són
cuinats amb oli d’oliva;
pels fregits s’utilitza oli
de girasol alt oleic.

✓ En les pastes s’ofereix
formatge ratllat

✓ Dos cops a la semana
es serveix pa integral

Aquest mes la fruita que se 
Aquest mes la fruita que es 
servirà de postre será:
Prèssecs, nectarina, nespres, 
plàtan canari

El lacti
serà iogurt

natural Danone

Proteïna vegetal

Arròs amb tomàquet

Truita d’espinacs3

Enciam ecologic i olives

Pa1 i fruita

Mongeta verda i patata

Lluç a l’andalusa casolà4,1,3

Enciam ecològic i blat de moro

Pa1 i postre s/lactosa

FESTA DE FI DE CURS!
Patates fregides i tires de 

pollastre arrebossades

Hamburguesa de vedella

ecològica amb enciam, tomàquet

i panet1

(amb ketchup)

Gelat de gel i fanta

Macarrons amb tomàquet1

Lluç amb salsa verda4

Enciam ecològic i pastanaga

Pa1 i fruita

6 7 8

Amanida de llenties
(tomàquet, blat de moro, olives)

Hamburguesa de tofu i 

pastanaga6,11

Enciam ecològic i 

pastanaga

Pa1 i postre s/lactosa

Arròs 3 delícies 3

(truita, pèsols, pastanaga)

Bacallà al forn amb

samfaina4

Pa1 i fruita ecològica

FESTA

FESTA
Amanida de cigrons4

(tonyina, olives, tomàquet)

Llom en salsa i patates

Pa1 i fruita

Brou d’au amb pasta de 

pistons1,3

Pernilets de pollastre al forn

Enciam ecològic i 

pastanaga

Pa1 i fruita ecològica

Espinacs i patata

Estofat de vedella amb

verdures

Pa1 i fruita 

Arròs amb verdures

Pollastre a l’ast

Enciam ecològic i olives

Pa1 i fruita ecològica

Amanida de pasta1,3

(tomaquet, ou i olives)

Peix fresc de la llotja d’Arenys4

Enciam ecològic i pastanaga

Pa1 i fruita

Mongetes estofades amb

verdures

Truita de carbassó3

Enciam ecològic i tomàquet

Pa1 i postre s/lactosa

Crema de porros

Burrito de gall dindi amb

amanida1

Pa1 i fruita

Pèsols saltejats amb patata

Pollastre al forn

Enciam ecològic i olives

Pa1 i fruita

✓ En les cremes tenen
l’opcio d’afegir
crostons

Els nostres menús
inclouen llegums, 
pasta, verdures, 
i fruites ecològiques

BONES VACANCES 

D’ESTIU!


