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Som una empresa educativa, de restauració col·lectiva i de lleure
que ofereix servei principalment a escoles, centres de dia, residències,

llar d’infants i empreses.

Amb una trajectòria de més de 10 anys d’experiència en el sector i

amb un equip professional altament qualificat oferim un servei
totalment adaptat a les necessitats dels nostres clients.

La nostra capacitat de treball i experiència ens ha permès

evolucionar amb uns objectius que considerem claus en la nostre

feina:

qualitat, satisfacció, compromís i atenció al client.

No hem perdut el caràcter familiar que ens caracteritza, tenint una

comunicació propera amb els nostres clients.

Us volem presentar la nostra proposta de servei de menjador pels

casals d’estiu 2021.

1. PRESENTACIÓ EMPRESA: CATALUNYA SCHOOL SERVICES, S.L.
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❖ Adreçat a escoles, empreses o entitats (colònies, associacions,

esplais, etc.) que necessitin servei de menjador per les seves

activitats.

❖ Servei de gestió de l’espai de restauració.

❖ També es proporciona el servei de pícnic per les sortides

programades del casal d’estiu.

❖ Els nostres menús s’adrecen a infants de 3 a 12 anys.

❖ Menú equilibrat, variat i saludable, basat en la dieta mediterrània.

❖ Menús adaptats.

❖ Tots els menús s’elaboren segons els criteris nutricionals del nostre

equip de dietistes i seguint les recomanacions de l’Agència de Salut

Pública de Catalunya.

❖ L’empresa treballa per oferir les seves activitats i serveis seguint les

indicacions sanitàries del sector i garantir entorns segurs i de

confiança.

2. SERVEI DE MENJADOR CASAL D’ESTIU 2021
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2. SERVEI DE MENJADOR CASAL D’ESTIU 2021

PRODUCTES DE TEMPORADA

Utilitzem a les nostres receptes

productes frescos de temporada,

així com locals i de proximitat.

PRODUCTES ECOLÒGICS

Introduïm als nostres menús arròs,

verdures, llegums i fruita ecològics.

TÈCNIQUES CULINÀRIES SALUDABLES

Tècniques variades i saludables,

apropiades a l’edat, tenint en

compte la textura, temperatura,

sabors i una presentació

adequada i atractiva.

VALORACIÓ NUTRICIONAL

Valorar i estudiar dietèticament tots els

àpats (grups d’aliments, freqüències

de consum, gramatges, valoracions

nutricionals).

CUINA TRADICIONAL

Propostes relacionades amb la cultura,

entorn i gastronomia de la zona.

ADEQUATS A L’EDAT DELS INFANTS

Propostes adaptades a l’edat i

característiques dels comensals.

Els nostres menús estan basats en la dieta mediterrània i la cuina tradicional.

Les propostes i planificació del menú del casal d’estiu les realitza el nostre departament de Dietètica i Nutrició.
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2. SERVEI DE MENJADOR CASAL D’ESTIU 2021

CARACTERÍSTIQUES DELS 
NOSTRES MENÚS

Sense 
precuinats 
industrials

Llegums, 
arròs, pasta i 

fruita 
ecològics

Fregits 
(segon plat): 

màxim 1 
cada 

setmana

Menú pícnic 
per a 

sortides/  
excursions

Menús per a 
festes i 

tradicions 
populars

Fruites i 
verdures de 
temporada

Menú 
estacional: 
Primavera/ 

Estiu

Tardor/  
Hivern

Preparacions 
càrnies 

processades: 
1 per 

setmana

Verdures 
fresques 

(primer plat) 
diàriament

Productes de 
proximitat
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2. SERVEI DE MENJADOR CASAL D’ESTIU 2021

- 1 ració de fècula com a element energètic per desenvolupar

qualsevol activitat corporal interna o externa.

- 1 ració de proteïnes (d’origen animal o vegetal) per formar,

mantenir i reparar els teixits orgànics.

- Guarnició com a element regulador de les funcions orgàniques

que controlen o afecten els processos de producció d’energia, de

creixement i reparació dels teixits.

- 1 ració de postres com a complement de vitamines i minerals es

donarà quatre dies a la setmana fruita. El dia restant es donarà un

lacti com a aportació recomanable.

2ón. PLAT + GUARNICIÓ1er. PLAT POSTRES PA I AIGUA

En l’elaboració dels menús seguim una bona estructura i configuració dels àpats. Aquesta consta de:

El dinar és l’àpat més important del dia, per això els nostres menús inclouen: 
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2. SERVEI DE MENJADOR CASAL D’ESTIU 2021

 

 

 

 
Arrossos, sopes, cremes, 

verdures, 

pastes, llegums i hortalisses 

 

 

 

 
Carn, peix, ous amb 

guarnicions de verdures, 

hortalisses o farinacis 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fruita de temporada o lactis o      

postres casolanes 

 

 

 

 
Pa blanc i integral 

 

 

1 opció PRIMER PLAT 1 opció SEGON PLAT 

PA + AIGUA POSTRES 
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2. SERVEI DE MENJADOR CASAL D’ESTIU 2021

Menús per alumnes amb al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries (sense lactosa, 
sense gluten, sense peix, sense llegums,...)

_______________________________

Dietes astringents o “toves” esporàdiques per a trastorns digestius lleus.

_________________________________

Menús per hàbits culturals o religiosos (sense porc, oví lactovegetarià, etc.)

________________________________________

Dietes terapèutiques per a la diabetis, obesitat, etc. que requereixin una adaptació 

de l’alimentació.

• Menús adaptats
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2. SERVEI DE MENJADOR CASAL D’ESTIU 2021
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2. SERVEI DE MENJADOR CASAL D’ESTIU 2021
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2. SERVEI DE MENJADOR CASAL D’ESTIU 2021
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2. SERVEI DE MENJADOR CASAL D’ESTIU 2021
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2. SERVEI DE MENJADOR CASAL D’ESTIU 2021

Opcions d’entrepà: 
- Formatge curat 
- Pernil salat  
- Xoriço curat 
 
Pa de motlle o Viena pels infants més petits i/o pa de baguette pels infants més grans. 
 
Safata pels més petits: 
- Amanida de pasta bullida amb pastanaga, tonyina i olives 
- Escalopa de pollastre 
- Fruita i aigua 
 
Safata pels més grans:  
- Amanida de pasta bullida amb pastanaga, tonyina i olives 
- ¼ de truita de patates 
- 3 croquetes 
- Fruita i aigua 
 
Els entrepans sempre seran de pa amb oli, sense tomàquet. 
Les opcions de safata s’hauran de transportar i conservar a temperatura controlada en contenidors isotèrmics o altres mitjans 
que aïllin tèrmicament fins a l’hora de dinar per tal de complir amb la normativa sanitària vigent. 

• Menú Pícnic
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3. LES NOSTRES PREMISSES CASAL D’ESTIU 2021



Moltes gràcies!

Catalunya School Services, S.L.

Avinguda Meridiana, 354, 2n pis Porta A/B

08027 Barcelona

Tel.: 93 187 03 35

www.cat-school.cat


