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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

2 

FESTIU 

DILLUNS DE PASCUA 

3 

Arròs melós amb 

xampinyons 

Rodanxa de lluç 

fregida amb verduretes 

al forn 

Fruita del temps 

 

4 

Crema de verdures 

de l’hort amb rostes 

Pernilets de pollastre 

a la llimona amb 

patates xips 

Fruita del temps 

 

5 

Macarrons 

Napolitana (tomàquet, 

pastanaga i formatge) 

Truita de patata amb 

amanida d’enciam, 

tomàquet i olives 

Fruita del temps 

6 

Llenties guisades 

amb patata i verdures 

Salsitxes al forn amb 

amanida d’enciam, 

tomàquet i blat de 

moro 

Fruita del temps 

9 

Tallarines amb 

tomàquet i formatge 

ratllat 

Calamars a la romana 

amb amanida 

d’enciam, tomàquet i 

olives negres 

Iogurt 

10 

Mongeta tendra amb 

patata 

Pollastre rostit amb 

tomàquet i ceba i 

patates fregides 

Fruita del temps 

 

11 

Cigrons estofats amb 

verduretes 

Truita amb formatge 

i amanida d’enciam, 

tomàquet i pastanaga 

Fruita del temps 

12 

Arròs amb tomàquet 

Filet de fogonero al 

forn amb amanida 

d’enciam, tomàquet i  

olives 

Fruita del temps amb 

rajolí de xocolata 

 

13 

Crema de porro amb 

rostes 

Fricandó de vedella 

amb pèsols i 

xampinyons 

Fruita del temps 

 

16 

Arròs caldós amb 

sípia 

Croquetes de rostit 

amb amanida 

d'enciam, tomàquet i 

pastanaga 

Fruita del temps 

 

17 

Patates estofades 

amb verdures 

Cuetes de bacallà a la 

llimona amb amanida 

d’enciam, tomàquet i 

olives 

Iogurt 

18 

Mongetes blanques 

amb tomàquet, ceba i 

formatge ratllat 

Truita a la francesa 

amb amanida 

d’enciam, tomàquet i 

cogombre 

Fruita del temps 

 

19 

Minestra de 

verdures* 

Pollastre al forn amb 

amanida d’enciam, 

tomàquet i blat de 

moro 

Fruita del temps 

 

20  

Tirabuixons amb 

sofregit de tomàquet, 

xampinyons i formatge 

ratllat 

Mandonguilles amb 

verduretes 

Fruita del temps 

 

23 

 Crema de carbassa 

Pizza casolana de 

pernil cuit i formatge 

amb amanida 

d’enciam, tomàquet i 

olives 

Gelat 

24 

Llenties guisades 

amb arròs i verdures 

Cuixetes de pollastre 

al forn amb patates 

fregides 

Fruita del temps 

 

25 

Fideus a la cassola 

Filet de caella a la 

mostassa amb amanida 

d'enciam, tomàquet i 

olives 

Fruita del temps 

 

26 

Arròs amb tomàquet 

i tonyina 

Truita de carbassó 

amb amanida 

d’enciam, tomàquet i 

cogombre 

Fruita del temps 

 

27 

Mongeta tendra amb 

patata* 

Solomillets casolans  

de gall dindi 

arrebossats amb 

amanida d’enciam, 

tomàquet i pastanaga 

 Fruita del temps 

30 

FESTIU 

LLIURE DISPOSICIÓ 

 

MENÚ 

 

Tots els àpats s’acompanyen de pa i aigua / L’oli utilitzat per amanir és oli d’oliva i per cuinar oli de gira-sol alt oleic/ Les fruites del temps són: 
pera, poma, plàtan, taronja, mandarina, meló, síndria, pruna, maduixes, préssec, nectarina... (segons la temporada) / El menú està adaptat als 
corresponents canvis pels alumnes amb al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, així com amb qualsevol tipus de patologia o motiu  personal que 
puguin patir / L’escola es reserva el dret de canviar el menú per causes imprevistes del mercat. 
*La maionesa utilitzada és comercial o elaborada a partir d’ou pasteuritzat  
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Sopars Complementaris 
 

Arròs caldós amb sípia 
 

                                    

 

Ingredients per a 4 persones 

                                 400 g de sípia 

400 g d'arròs rodó 

1 ceba gran 

2 tomàquets madurs 

1 cullerada de pebre vermell dolç 

1 cullerada de colorant 

2 litres d’aigua o de caldo de peix 

Sal 

Oli d’oliva 
Elaboració:  

 

1– En una cassola, a foc mig, posem 2 cullerades d’oli d’oliva i sal. 

2- Quan l’oli ja està calent, afegim la sípia, tallada a trocets mitjans i la sofregim durant 3 

minuts aproximadament. 

3- Afegim la ceba a sofregir durant 1 minut i a continuació afegim 1 cullerada de pebre 

vermell dolç, remenant-ho tot durant uns segons. 

4– Tot seguit afegim el tomàquet, prèviament ratllat, per a que es sofregeixi durant 1 

minut més. 

5- Afegim l’aigua (o el caldo de peix) i el colorant alimentari i ho deixem bullir tot durant 

15 minuts. 

6- Afegim l’arròs i ho deixem tot fer xup-xup a foc mig durant 18 minuts més i ja estarà 

llest per servir immediatament.     

                                                                   Bon profit!  

 
 
 

                        Recorda... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


