
DILLUNS DIVENDRESDIJOUSDIMECRES

MENÚ SENSE PORC 
MES ABRIL 
ESCOLA   ITACA 

DIMARTS
5 6 7 84

19 20 21 2218

26 27 28 2925

 Coliflor gratinada amb
beixamel i formatge

 
Llenties saltejades

 amb verdeures
 

Fruita de temporada
 

Sopa de verdures
amb pasta  

 
Truita de patates i
ceba amb enciam i

olives
Fruita de temporada 

Paella de verdures 
 

Botifarra d'au  amb
barreja d´enciams i

pastanaga 
 

mona de pasqua

   Mongetes tendra amb
pastanaga i patata

 Cuixa pollastre rostit
a les herbes provençals

i cous-cous 
 

Fruita de temporada

Cigrons saltats amb
verdures

 
 Filet de lluç al forn a

l'allet amb enciam
 

Fruita de temporada 

 FESTA  
SETMANA

SANTA

 
Fesolets guisats amb

verdures 
 

Pastis d'ou de carbassó
i ceba amb enciam i

tomàquet
 

iogurt de granja /poma 

 
Bròquil gratinat amb pà

rallat 
Gall d'indi estofat amb

salsa i xampinyons
 
 

 fruita de temporada

Mongetes pintes amb
verdures

 Filet de bacallà a la
planxa amb enciam i

tomàquet
iogurt de granja /poma 

 
Arròs llarg tres delícies

 
 Ous amb beixamel

gratinats 
 

Fruita de  temporada

 
Crema de pastanaga,
ceba i carbassa amb

rostes
Llenties amb verdures

 
Fruita de temporada 

 
. 

 

La fruita es de proximitat 
Iogurt de granja Km0

 Dilluns, dimecres, 
divendres:  pà integral

 de la fleca del barri,  on
cada dia s'elabora el pà de

manera tradicional amb
massa mare.

 
 

Menú validat per Dietistes i
Nutricionistes co·legiades: 

CAT Nº0681

 col i patata
 

Pollastre a l'ast al
romaní amb enciam i

pastanaga 
 
 

Fruita de temporada 

Participem amb el projecte de
menjadors més sans i més

sostenibles 

 
Arròs saltejat amb

sofregit de tomàquet 
 

  Filet de llenguadina
planxa amb enciam 

 
 

Fruita de temporada

   *Barreja d'enciams ,
pastanaga,fruits secs

,tomàquet i olives 
Espaguetis amb

bolonyesa vegetal i de 
 carn picada
 de vedella 

Fruita de temporada 

 
*P3-P4-P5 pure de verdures 

   Son ecològics : 
pasta, arròs 

menu triat per sisè
 

sopa de pollastre amb
galets

hamburguesa  d'au amb
amanida variada

batut de fruita natural
 
 


