
Divendres /ViernesDimarts /Martes1 Dimecres /Miércoles2 Dijous /Jueves3
Kc: 490 Pr: 35 Hc: 687 Gr: 24 Kc: 620 Pr: 22 Hc: 95 Gr: 17 Kc: 583 Pr: 30 Hc: 34 Gr: 47 Kc: 669 Pr: 26 Hc: 59 Gr: 37

PAIPORTA

Juny
Junio

Aletes de pollastre amb creïlles
deluxe (forn) /Alitas de pollo con

patatas deluxe (horno) 

Fruita de temporada   

Encisam, cogombre i tomaca /
Lechuga, pepino y tomate

Sopa de fideus  /Sopa de fideos 

Lluç amb samfaina /Merluza con pisto

Pizza de pernil dolç i formatge /
Pizza de jamón york y queso 

Fruita de temporada   

Amanida de llegums /Ensalada de
legumbres

Crema de verdures de temporada
/Crema de verduras de temporada

Truita francesa amb xampinyons /Tortilla
francesa con champiñones

Abadejo amb tomaca /Bacalao con
tomate 

Fruita de temporada   

Encisam, dacsa i poma /Lechuga,
maíz y manzana

Lasanya casolana  /Lasaña casera 

Pit de pollastre a la planxa amb carlota /
Pechuga de pollo a la plancha con zanahoria

Truita amb formatge /Tortilla con
queso 

Gelat   

Encisam, tomaca i dacsa /Lechuga,
tomate y maíz

Fesols jardinera  /Alubias
jardinera 

Calamars amb salsa verda i bròquil /
Calamares con salsa verde y brócoli

 / 

   

 /

  / 

Lluç amb pésols saltats /Merluza
con guisantes salteados 

Fruita de temporada   

Encisam, poma i cogombre /
Lechuga, manzana y pepino

Macarrons integrals amb tomaca,
xampinyó i carlota  /Macarrones
integrales con tomate, champiñón

y zanahoria 

Xulletes de corder amb alls tendres /
Chuletas de cordero con ajos tiernos

Llonganisses amb samfaina /
Longanizas con pisto 

Fruita de temporada   

Enciam, dacsa i tonyina /Lechuga,
maíz y atún

Sopa d'au  /Sopa de ave 

Abadeget (enfarinat casolà) /
Bacaladilla (enharinado casero)

Truita de carlota /Tortilla de
zanahoria

Fruita de temporada   

Encisam, dacsa i carlota /Lechuga,
maíz y zanahoria

Llentilles vegetals  /Lentejas
vegetales 

Verdures saltejades amb pernil /Verduras
salteadas con jamón

Aladrocs arrebossats /Boquerones
rebozados 

Fruita de temporada   

Encisam, cogombre i tomaca /
Lechuga, pepino y tomate

Arròs a la cubana amb ou dur  /
Arroz a la cubana con huevo duro 

Titot estofat amb prunes /Pavo estofado con
ciruelas

Pollastre al forn amb xampinyó /
Pollo al horno con champiñón 

Gelat   

Encisam, poma i carlota /Lechuga,
manzana y zanahoria

Crema de carabasseta  /Crema de
calabacín 

Lluç planxa amb ceba /Merluza plancha con
cebolla

CEIP L'HORTA

Kc: 699 Pr: 28 Hc: 49 Gr: 73

Dimarts /Martes8

Kc: 678 Pr: 32 Hc: 30 Gr: 50

Dilluns /Lunes7
Kc: 664 Pr: 31 Hc: 82 Gr: 24

9

Kc: 673 Pr: 21 Hc: 34 Gr: 72

Dijous /Jueves10
Kc: 529 Pr: 28 Hc: 46 Gr: 25

Divendres /Viernes11Dimecres /Miércoles

Sabies que… L'alimentació poc saludable i no practicar activitat física amb regularitat són les principals
causes de les malalties cròniques més importants. Per això els nostres hàbits de vida són tan importants per a
la nostra salut. 

Sabies que… L'alimentació poc saludable i no practicar activitat física amb regularitat són les principals causes de les malalties cròniques
més importants. Per això els nostres hàbits de vida són tan importants per a la nostra salut. 

4



Truita francesa amb daus de
carabasseta /Tortilla francesa

con dados de calabacín 

Fruita de temporada   

Encisam, cogombre i tomaca /
Lechuga, pepino y tomate

Cigrons estofats  /Garbanzos
estofados 

Sépia orly /Sepia orly 

Fruita de temporada   

Encisam, olives i rave /Lechuga,
aceitunas y rábano

Guisat de verdures amb creïlla i
magre  /Guisado de verduras con

patata y magro 

Truita de creïlles /Tortilla de patatas

Bacallà a la provençal /Bacalao a la
provenzal 

Fruita de temporada   

Encisam, tomaca i dacsa /Lechuga,
tomate y maíz

Espirals amb tomaca, bròquil i
formatge  /Espirales con tomate,

brócoli y queso 

Xulletes de titot amb saltejat de verdures /
Chuletas de pavo con salteado de verduras

Regirat del xef /Revuelto del chef

Fruita de temporada   

Snack de cigrons /Snack de
garbanzos

Arròs del "Senyoret"  /Arroz del
"Senyoret" 

Pollastre al forn amb ceba /Pollo al horno con
cebolla

Wok de titot  /Wok de pavo 

Làctic   

Encisam, olives i tonyina /Lechuga,
aceitunas y atún

Sopa de fideus  /Sopa de fideos 

Lluç amb carabasseta /Merluza con calabacín

Lluç en salsa de ceba /Merluza en
salsa de cebolla 

Fruita de temporada   

Encisam, tomaca i carlota /
Lechuga, tomate y zanahoria

Llentilles casolanes de verdures  /
Lentejas caseras de verduras 

Vedella amb amanida de quinoa /Ternera con
ensalada de quinoa

Hamburguesa amb creïlles /
Hamburguesa con patatas 

Fruita de temporada   

Encisam, dacsa i carlota /Lechuga,
maíz y zanahoria

Vichysoisse  /Vichysoisse 

Orada al forn amb creïlles /Dorada al horno
con patatas

Paella valenciana /Paella valenciana

Gelat   

Snacks i creïlles xips /Snacks y
patatas chips

Entremesos variats  /Entremeses
variados 

Ou farcit /Huevo relleno

 / 

   

 /

  / 

 / 

   

 /

  / 

 / 

   

 /

  / 

 / 
 / 

   

 /

  / 

   

 /

  / 

 / 

   

 /

  / 

Kc: 613 Pr: 27 Hc: 41 Gr: 54 Kc: 503 Pr: 23 Hc: 66 Gr: 20 Kc: 493 Pr: 26 Hc: 34 Gr: 33 Kc: 697 Pr: 29 Hc: 54 Gr: 64 Kc: 688 Pr: 48 Hc: 27 Gr: 38
Dilluns /Lunes Dimarts /Martes Dimecres /Miércoles Dijous /Jueves Divendres /Viernes14 15 16 17 18

La composició del menú consta d'entrant,1r plat,2n plat,postres, pa i aigua.S'inclou recomanació de sopar.

 / 

   

 /

  / 

Altramuces Gluten

Sulfitos

Moluscos Mostaza Pescado Soja

F cáscara Sésamo Huevos

Crustáceos

Lácteos

CacahuetesApio

Existix a disposicio de les famílies informacio especifica
sobre al.lergens en la cuina del centre o direcció. (Real
decret RD 126/2015

Sandvitx vegetal complet /Sandwich vegetal
completo

            Consells per a l´estiu:

            Utilitzar protección solar adequada.

            Prevenir la deshidratació, per açò és important beure aigua amb freqüència. 

            Protegeix-te el cap dels rajos solars per a evitar la insolació. És recomanable
utilizar gorres, barrets… 

Kc: 493 Pr: 26 Hc: 34 Gr: 33

Xulletes de titot amb saltejat de verdures /
Chuletas de pavo con salteado de verduras

21 Dilluns /LunesDilluns /Lunes Dimarts /Martes Dimecres /Miércoles23
Kc: 672 Pr: 29 Hc: 38 Gr: 61Kc: 661 Pr: 18 Hc: 63 Gr: 38 Kc: 489 Pr: 34 Hc: 49 Gr: 18

22Dilluns /Lunes

c/ Sèquia de Mestalla, 2 - 46210 -Picanya (Valencia)- Telef: 963 976 520 nutricion@grupocaps.com


