MENÚ CASAL ESTIU 2018 __ MENÚ CASA MASSANA
Dilluns 265 juny
Macarrons a la bolonyesa
San Jacob amb tomàquet i blat
de moro.

Dimarts 26juny
Crema Carbassó freda amb rostes de pa
Frankfurt i patates fregides
Enciam amanit amb olives verdes.

Dimecres 27 juny
Arròs bullit amb salsa de tomàquet
Bastonets de lluç arrebossats
Enciam amanit amb tomàquet verd

Dijous 28 juny
Mongeta tendra amb patata

Dilluns 2 Juliol
Arròs bullit amb salsa tomàquet
Pollastre arrebossat; enciam
amanit amb blat de moro

Dimarts 3 juliol
Mongeta tendra amb patata
Mandonguilles de vedella amb salsa
tomàquet

Dimecres 4 juliol
Llenties estofades
Croquetes de carn amb amanida
(enciam, tonyina i tomàquet)

Dijous 5 juliol
Crema Carbassó amb rostes de pa
Truita de patata i ceba /Enciam
amanit amb olives verdes

Dilluns 9 juliol
Menú festa major: macarrons
amb tomàquet i salsitxes.
Croquetes i patates fregides

Dimarts 10 juliol
Verdura (mongeta, patata i pastanaga)
Pollastre al forn amb patates fregides.
Enciam amanit amb olives

Dimecres 11 juliol
Llenties estofades
Palets de peix amb enciam i blat de
moro

Dilluns 16 de juliol
Tirabuixons de pasta de colors
amb formatge parmesà.
San Jacob amb amanida de
tomàquet , cogombre i olives

Dimarts 17 juliol
Estofat de patates amb vedella
Truita a la francesa amb enciam amanit
i tomàquet.

Dimecres 18 juliol
Arròs bullit amb salsa de tomàquet
Bastonets de lluç arrebossats
Enciam amanit amb tomàquet verd

Dijous 12 juliol
“Ensaladilla “ russa amb ou dur
(tonyina i maionesa)
Salsitxes de porc amb salsa
tomàquet.
Dijous 19 juliol
Patata i mongeta tendra
Pollastre al forn amb patates
fregides.
Enciam amanit amb olives

Dilluns 23 de juliol
Macarrons a la bolonyesa
San Jacob amb tomàquet i blat
de moro.
Dilluns 30 de juliol

Dimarts 24 juliol
Crema Carbassó amb rostes de pa
Salsitxes de porc amb patates fregides
Tomàquet amanit
Dimarts 31 juliol

Dimecres 25 juliol
Llenties estofades
Varetes de lluç amb enciam i
tomàquet
Dimecres 1 d’agost

Dijous 26 juliol
Mongeta tendra amb patata
Mandonguilles amb salsa de
tomàquet.
Dijous 2 d’ agost

Divendres 27 juliol
1ra festa casal juliol!!
Bufet lliure: menú de festa

Macarrons a la bolonyesa +
salsitxes amb patates xips +
amanida

Llenties estofades
Varetes de lluç amb enciam i tomàquet

Verdura ( mongeta i patata)+
pollastre arrebossat

Arròs bullit amb salsa de
tomàquet +hamburguesa de
vedella

2na festa casal : bufet
lliure : menú de festa !!
passarem el menú

Mandonguilles a la jardinera
Tomàquet amanit amb olives

Divendres 29 juny
Llenties estofades
Croquetes de carn amb
enciam amanit , tomàquet
verd i olives
Divendres 6 juliol
Espirals de pasta amb oli i
formatge
Filet de peix al forn amb
amanida
Divendres 13 juliol
Crema freda de carbassó
amb formatge.
Empanadilles amb enciam.
Divendres 20 juliol
Crema Carbassó amb
rostes de pa
Lasanya o canelons amb
patates xips .

Divendres 3 d’agost

