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DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
Setmana 1 (del 4 al 10 de Març) (de l’1 al 7 d’Abril) (del 29 d’Abril al 5 de Maig) (del 27 de Maig al 2 de Juny)
Patata, mongeta verda i
pastanaga (120-140g)
Mussola amb tomàquet, all i
julivert (80-100g)
Fruita

Escudella (120-140g)
Pernilet de pollastre amb bresa
(60-80g)
Làctic

Patata i pèsols (80-100g)
Salsitxes a la planxa (60-80g) i
amanida verda
d'acompanyament
Fruita

DIVENDRES

Crema de verdura (120140g)
Truita de patata i ceba
(150g)
Làctic

Arròs amb verduretes (100120g)
Llibrets de llom amb pernil i
formatge (60-80g)
Fruita

Arròs amb ceba (100-120g)
Pollastre a l'ast (60-80g) amb
xips
Làctic

Verdura al forn (patata,
carbassó, albergínia) (120140g)
Llentíes estofades (80100g)
Fruita

Arròs amb salsa de tomàquet
(100-120g)
Truita a la francesa (150g)
amb patates xips
Làctic

Crema de pastanaga (120140g)
Pasta a la bolonyesa (100120g)
Fruita

Patata i mongeta seca (80100g)
Truita de pernil dolç (150g)
Fruita

Crema de verdura (120140g)
Pasta a la bolonyesa (100120g)
Làctic

Setmana 2 (de l’11 al 17 de Març) (del 8 al 14 d’Abril) (del 6 al 12 de Maig)
Crema de porro (100-120g)
Rap gratinat amb tomàquet i
formatge (80-100g)
Fruita

Amanida de pasta (espirals, ou
dur, tonyina, blat de moro i
surimi ) (100-120g)
Hamburguesa mixta amb
samfaina (60-80g)
Làctic

Patata, espinacs i coliflor (120140g)
Varetes de peix (80-100g) amb
tires de pastanaga crua
d'acompanyament
Fruita

Setmana 3 (del 18 al 24 de Març) (del 15 al 21 d’Abril) (del 13 al 19 de Maig)
Patata, mongeta i pastanaga
(120-140g)
Rodella de lluç arrebossada
(80-100g) amb tomàquet i
orenga
Fruita

Crema de verdura (120-140g)
Botifarra (60-80g) amb llit de
patata i ceba
Làctic

Cigrons amb espinacs (80-100g)
Platillo de pollastre (60-80g)
Fruita

Setmana 4 (del 25 al 31 de Març) (del 22 al 28 d’Abril) (del 20 al 26 de Maig)
Patata, bròquil i pastanaga
(120-140g)
Lluç estofat a la catalana (6080g)
Làctic

Arròs amb salsa de tomàquet
(100-120g)
Llom adobat (60-80g) amb
amanida d'acompanyament
Fruita

NOTA: Segons mercat es pot haver d’alterar el menú

Crema de porro i carbassó (120140g)
Pernilet de pollastre al forn amb
llimona i romaní (60-80g)
Làctic

