
Escola Internacional del Camp

Snack:
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Llenties de verdures  
estofades
Lentil stew                                                  

Pit de pollastre amb enciam 
i pastananga

chicken with salad

Fruita de temporada
Seasonal fruit

Patata amb bajoca
Grean bean and potato

Hamburguesa de pollastre 
amb ceba caramel·litzada
 Chicken burger with onion 

Fruita de temporada 
Seasonal fruit

Macarrons a la bolonyesa  
Macaroni with bolognese 

sauce                     

Lluç amb xampinyons saltejats
Hake with mushroom                                        

Fruita de temporada
Seasonal fruit

Crema de carbassó
Courgette purée

Tires de gall dindi amb  
moniato al forn

Turkey fingers with sweet potato

Fruita de temporada
Seasonal fruit

Arròs amb tomàquet 
Rice with tomato sauce

Lluç amb verduretes
Hake with vegetable                                      

Iogurt natural
Yogurt

Puré de carbassa
Pumpkin purée 

Truita de patates amb  
tomàquets xerri

Spanish omelette with tomato  

Fruita de temporada 
Seasonal fruit

Puré de pèsols
Pea purée                                              

Pit de gall dindi amb  
enciam i pastanaga 

Turkey with salad                                                                                                                                            

Fruita de temporada
Seasonal fruit

Sopa de galets 
Soup

Lluç al forn amb enciam i 
pastanaga

Hake with salad                                                            

Iogurt natural
Yogurt

Arròs amb verdures
Rice with vegetable                                       

Lluç a la romana  
amb amanida

Fried hake with salad                            

Fruita de temporada
Seasonal fruit

Patata, bajoca i bròquil 
Potato, green bean 

and brocoli

Lluç amb suquet de peix
Hake with sauce                             

Fruita de temporada
Seasonal fruit

Cigrons estofats
Chickpea stew                         

Llonganissa amb  
tomàquet al forn 

Sausage with baked tomato

Fruita de temporada
Seasonal fruit

Arròs amb tomàquet 
Rice with tomato sauce

Pollastre amb xampinyons 
chicken with mushrooms

Fruita de temporada 
Seasonal fruit

Patata, bajoca i pastanaga 
Green bean with potato  

and carrot

Cuixes de pollastre amb  
blat de moro

Chicken with ear of corn

Fruita de temporada 
Seasonal fruit

Macarrons gratinats  
amb salsa tomàquet
Macaroni with tomato  

sauce and cheese

Lluç a la papillota  
amb verduretes 

Hake with vegetable                               

Fruita de temporada  
Seasonal fruit

Puré de verdures
Vegetable purée

Croquetes de carn amb 
patates fregides

Croquette with chips                                     

Iogurt natural
Yogurt 
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Monday: 
Entrepà de pernil salat
Ham sandwich

Tuesday: 
Entrepà de formatge
Cheese sandwich

Wednesday: 
Entrepà de pavo
Turkey sandwich
Thursday: 
Entrepà de pernil dolç  
Ham sandwich

Friday: 
Entrepà de fuet  
Fuet sandwich
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