
CÒLONIES 5 DIES / 4 NITS 

esmorzar dinar berenar sopar 

1r dia 

Llenties 

 

Escalopa amb 

acompanyament 

 

Fruita 

Berenar 

Sopa de galets 

 

Truita de patata 

 

Postres làctic 

2n dia 

Llet, cacau, 

galetes, cereals, 

pa, margarina, 

embotit, suc pels 

nens que no 

poden llet 

Arròs amb 

tomàquet 

 

Hamburguesa 

amb patates 

 

fruita 

Berenar 

Mongeta tendra i 

patata 

 

Varetes de peix 

amb amanida 

 

Postres làctic 

3r dia 

Llet, cacau, 

galetes, cereals, 

pa, margarina, 

embotit, suc pels 

nens que no 

poden llet 

Espaguetis 

 

Mandonguilles 

amb salsa 

 

Fruita 

Berenar 

Crema de 

carbassó 

 

Frankfurt amb 

patates 

 

Postres làctic 

4t dia 

Llet, cacau, 

galetes, cereals, 

pa, margarina, 

embotit, suc pels 

nens que no 

poden llet 

Arròs a la 

cassola 

 

Botifarra amb 

patates 

 

Fruita 

Berenar 

Sopa de fideus 

 

Croquetes amb 

acompanyament 

 

Postres làctic 

5è dia 

Llet, cacau, 

galetes, cereals, 

pa, margarina, 

embotit, suc pels 

nens que no 

poden llet 

Macarrons 

 

Pollastre al forn 

 

Gelat 

Berenar 

Menú adaptat per tot tipus d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries informades prèviament a la 

vostra estada al correu coloniesgrupeduca@gmail.com 

Aquesta proposta pot estar subjecte a possibles canvis decidits des de la mateixa casa de colònies  

degut als proveïdors, respectant les al·lèrgies i intoleràncies notificades. 

Els berenars varien: galetes amb xocolata, pastisset  amb suc, fruita, pa amb formatget, 

magdalenes... 

 

mailto:coloniesgrupeduca@gmail.com


CÒLONIES 3 DIES / 2 NITS 

esmorzar dinar berenar sopar 

1r dia 

Macarrons a la 

bolonyesa 

 

Pollastre al forn 

amb patates xips 

 

Fruita 

Berenar 

Mongeta tendra i 

patata 

 

Varetes de peix 

amb amanida 

 

Postres làctic 

2n dia 

Llet, cacau, 

galetes, cereals, 

pa, margarina, 

embotit, suc pels 

nens que no 

poden llet 

Arròs amb 

tomàquet 

 

Botifarra amb 

patates 

 

fruita 

Berenar 

Sopa de fideus 

Truita de patata 

 

Postres làctic 

3r dia 

Llet, cacau, 

galetes, cereals, 

pa, margarina, 

embotit, suc pels 

nens que no 

poden llet 

Espaguetis 

 

Mandonguilles 

casolanes amb 

salsa 

 

Fruita 

Menú adaptat per tot tipus d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries informades prèviament a la 

vostra estada al correu coloniesgrupeduca@gmail.com 

Aquesta proposta pot estar subjecte a possibles canvis decidits des de la mateixa casa de colònies  

degut als proveïdors, respectant les al·lèrgies i intoleràncies notificades. 

Els berenars varien: galetes amb xocolata, pa de pessic amb suc, fruita, pa amb formatget, 

magdalenes... 

 

mailto:coloniesgrupeduca@gmail.com

