
 

 

SEREVEI DE MENJADOR 

Cada grup que fa una estada pot organitzar les menjades pel seu compte o acollir-se al 

servei de càtering que ofereix els següents menús al preu que s'especifica: 

PRIMERS PLATS 
 

Macarrons a la bolonyesa 

Macarrons amb tonyina 

Amanida d’arròs 

Truita de patata 

Arròs a la cubana 

 

 

SEGONS PLATS 
 

Pit de pollastre arrebossat 
Pollastre al forn 

Salsitxa fresca a la planxa 

Peix arrebossat (sense 

espines) 

 

POSTRES 
 

Flam 
Púding 

Iogurt 

Fruita fresca (poma o 

plàtan) 

 

*Tots els segons plats van acompanyats de guarnició 
 
PREUS: 
Fillets de 10 a 14 anys             primer + segon + postres + pa 7,50 € 

      Pimer + postres + pa  4,20 € 

                                            Segon + postres + pa 4,70 € 

Fillets de menys de 10 anys     primer + segon + postres + pa 6,50 € 

                                            Pimer + postres + pa 3,70 € 

                                            Segon + postres + pa 4,70 € 

Per als fillets de 5 anys o més petits de l’etapa infantil, es proposa fer un primer plat 
amb pa i postres per 3 €.  

Es podrà triar: Macarrons a la bolonyesa, arròs a la cubana i pollastre arrebossat amb 
patates. 

 

El transport del menjar està inclòs en el preu. 

El grup combina els menús a la seva conveniència, tant per dinar com per sopar, i 
envia la graella adjunta per correu electrònic al camp d'aprenentatge, sempre una 
setmana abans de l'estada.  
 
Si algun alumne té problemes de salut es pot fer un menjar diferent. 
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Berenars i/o berenetes: el grup organitza els seus berenars i berenetes amb la 

compra realitzada des de l’escola.  

Si voleu, per a les estades amb pernocta, el personal del camp pot comprar-vos panets 

del forn per fer-vos entrepans pel berenar del segon dia. 

Pels grups de fora de Menorca el personal del camp també us pot comprar els diferents 

queviures. 


