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Abril

Marc

Macarrons amb salsa
de tomàquet

Remenat de xampinyons amb 
amanida 

Fruita del temps

Patata, bròquil i pastanaga             

Bacallà forn amb tomàquet 
amanit i olives 

Iogurt

Sopa de peix                      

Hamburguesa amb
escalivada i xips

Fruita del temps

Crema de carbassa

Cigrons guisats amb bacallà                         

Fruita del temps

Amanida tèbia de cuscús

Gall d'indi  rostit                             

Fruita del temps

Menestra de verdures 

Lluç al forn amb ceba

Fruita

Crema de pèsols                                                     

Macarrons gratinats                                          

Fruita del temps

Arròs amb tomàquet

Pit de pollastre amb
carbassó al forn

Iogurt

Patata amb coliflor
gratinada            

Truita de formatge amb
enciam i cogombre                             

Fruita del temps

Llenties guisades  

Salmó al forn amb anet                                

Fruita del temps

Bròquil amb mongeta blanca                        

Lluç al forn amb samfaina 

Iogurt

Arròs amb verduretes                           

Llom amb salsa d'ametlles 

Fruita del temps

Sopa de peix

Broqueta de pollaste amb 
albergínia arrebossada 

Fruita del temps

Espaguetis amb tomàquet

Bunyols de bacallà amb 
mesclum

Fruita del temps

Amanida de mesclum
amb pastanga i remolatxa                          

Espirals a la bolonyesa 

Fruita del temps

Cigrons amb espinacs 

Estofat de gall d'indi

Fruita del temps

Crema de verdures

Truita de patata i ceba amb  
amanida de tomàquet i olives

Fruita del temps

Sopa de fideus

Salmó al forn amb ceba                                                                        

Iogurt

Pèsols saltats amb ceba
i tomàquet

Botifarra amb tomàquet amanit                                

Iogurt

Amanida de cuscús
amb verdures 

 Lluç al forn amb porro                           

Fruita del temps

Ensaladilla

Pernilets de pollastres rostits 

Fruita del temps

Crema de llenties

Pit de pollastre planxa amb xips                             

Fruita del temps

Patata i mongeta tendra 

Hamburguesa mixta amb 
tomàquet forn 

Fruita del temps

Crema de carbassó                    

Cigrons guisats amb sèpia                                      

Fruita del temps

Vichyssoise

Truita de formatge amb 
cogombre, cherry i olives                          

Iogurt grec          

Arròs tres delícies

Filet de rosada al forn
amb ceba i carbassó                        

Macedònia 

Sopa de pistons                      

Mandonguilles amb pèsols                           

Fruita del temps

Amanida tèbia de pasta                       

Remenat de bolets amb 
escalivada

Fruita del temps

Crema de cigrons 

Lluç a la marinera amb
pèsols i cloïsses

Fruita del temps

Sopa amb estrelles

Llom amb salsa de xampinyons                                

Fruita del temps

Llenties guisades
amb carabassa

Broquetes de pollastre amb 
escarola, sèsam i panses                         

Iogurt 

Crema de verdures

Arròs amb  gambetes                              

Fruita del temps

Mongeta tendra
amb patata 

Croquetes bacallà amb 
tomàquet gratinat                                                       

Fruita del temps

Espagueti amb pesto

Salsitxes amb enciam amanit

Fruita del temps

Arròs tres delícies
(pèsols, pastanaga i truita) 

Lluç a la romana amb
enciam i cogombre                                

Fruita del temps

Amanida verda amb tomàquet, 
pastanaga, olives i tonyina                

Llenties guisades                        

Iogurt

Crema de carbassó i patata                       

Crestes de tonyina amb cherry, 
poma i pipes                                                           

Fruita del temps

Sopa de pistons

Pollastre rostit

Fruita del temps

Setmana 
Santa

Setmana 
Santa

Setmana 
Santa

Setmana 
Santa

Setmana 
Santa

Setmana 
Santa

Festiu lliure
disposicio

*La cuina es reserva el dret de modificar algun àpat
si així ho considera necessari

**Menús supervisats per Núria Duran Marti Col·legiada
Codinucat (Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya)
num CAT000833


