
MENÚ ABRIL 2023

DILLUNS 3 DIMARTS 4 DIMECRES 5

Macarrons amb tonyina Amanida complerta Llenties amb verdures

Truita francesa amb pernil 

dolç i tomàquet
Paella cega-mixta

Lluç amb salsa de porros i 

amanida

DILLUNS 10 DIMARTS 11 DIMECRES 12 DIJOUS 13 DIVENDRES 14

Que tingueu molt bones vacances!
DILLUNS 17 DIMARTS 18 DIMECRES 19 DIJOUS 20 DIVENDRES 21

Cigrons amb porc i col Bróquil gratinat Arròs amb verdures
Crema de carbassó, ceba i 

porro

Tallarins amb verdures, 

pollostre i salsa de soja

Peix al forn amb verdures
Guisat de vedella amb 

patates

Pilotes amb salsa de 

tomàquet i amanida

Truita de patates amb ceba i 

amanida

Peix amb salsa marinera i 

mongeta 

DILLUNS 24 DIMARTS 25 DIMECRES 26 DIJOUS 27 DIVENDRES 28

Macarrons amb salsa de 

sofrit

Mongetes amb arròs i 

espinacs
Amanida amb tonyina

Crema de carbassa i 

pastanaga
Lasanya de verdures

Truita d'albergínia, ceba i 

patata amb amanida
Pastís de carn amb amanida Paella de carn

Filet de lluç arrebossat amb 

verdures

Pollastre amb bròquil i 

pastanaga

· El menú consta de primer plat, segon plat amb acompanyament, pa, postres i per beure aigua. 

· El menú també pot ser d'un plat principal més feixuc de llegum, arrós o pasta amb una amanida completa o plat de verdures per acompanyar.

· Les amanides tant de primer plat com d'acompanyament van sempre trempades amb oli d'oliva verge extra.

· Les amanides de pasta i de llegum sempre son a base d'una vinagreta lleugera d'oli d'oliva verge amb verdura fresca picada, olives, tonyina i ou.

· De postre servim fruita de temporada quatre dies per setmana i un de postre lacti.
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