
DIMECRES 1 DIJOUS 2 DIVENDRES 3

Bròquil amb patates                     

amb rajolí d´oli d´oliva

Duo de cremes de 

carbassó i de pastanaga

Broqueta de verdures 

amb formatge fresc

Rotllets de pernil dolç 

amb juliana de verdures i 

pa amb tomàquet

Broqueta de salmó amb 

sèsam torrat i enciam 

amb xerris de colors

Pit de pollastre al forn 

amb salseta suau de 

xampinyons

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps

DILLUNS 6 DIMARTS 7 DIMECRES 8 DIJOUS 9 DIVENDRES 10

Flam de verdures
Arròs saltejat                          

amb verduretes

Crema de verdures                     

de temporada

Pèsols i fabetes baby 

saltejades amb pernil 

dolç

Mongeta tendra                        

amb rajolí d´oli d´oliva

Hamburguesa de peix blau 

amb enciam i tomàquet 

amanit

Truita a la francesa                       

amb tall de formatge 

fresc 

Broqueta de peix blanc i 

marisc i enciam de colors

Crestes casolanes de 

tonyina amb verduretes i 

enciam

Broqueta de pollastre 

amb verdures i enciam 

amb tomàquet trinxat

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Broqueta de fruites Fruita del temps

DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17

Puré de porros i carbassó
Timbal de quinoa                      

amb verduretes

Sopa de cabell d´àngel i 

cigrons

Patata amb pastanaga i 

rajolí d´oli d´oliva

Hamburguesa de peix blau 

amb enciam i tomàquet 

amanit

"Ou potxé" amb salsa                 

de tomàquet

Roll de peix blanc amb 

palets de verdures i 

sèsam torrat

Pizza casolana amb pernil 

i formatge

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Mel i mató amb anous Fruita del temps

DILLUNS 20 DIMARTS 21 DIMECRES 22 DIJOUS 23 DIVENDRES 24

"Tallarines" de mongeta 

tendra amb oli d´oliva

Duo de cremes de 

carbassa i espinacs

Sopa minestrone                      

amb verdures i llegum

Minestra de verdures 

amb rajolí d´oli d´oliva

Hamburguesa vegetal amb 

enciam i tomàquet amanit

"Sandwitch" vegetal de 

pa de llavors amb enciam, 

tomàquet i pernil dolç

Tonyina a la planxa amb 

sèsam torrat i enciam de 

colors

Peix blanc al forn                            

amb llit de ceba i patates

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt amb fruita fresca

DILLUNS 27 DIMARTS 28 DIMECRES 29 DIJOUS 30 DIVENDRES 31

Sopa de peix i marisc Coliflor amb beixamel
Crema de llegums                    

amb formatget

Alvocats farcits amb 

tonyina, tomaquet i ou dur

Truita a la francesa amb 

llesques de pa amb 

tomàquet

Peix blanc amb crosta de 

pa ratllat i patates al 

forn

Hamburguesa de peix blau 

i enciam amb tomàquet 

amanit

Broqueta de peix blanc 

amb marisc i sèsam 

torrat

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Compota de fruites Fruita del temps

Empanada casolana                 

amb xamfaina i tonyina

PROPOSTA OPCIONAL DE SOPARS - MARÇ 2017

ESCOLA PAU CASALS

Patata farcida amb 

verduretes i tonyina i ou 

ratllat amb llit d´enciam 

trinxat

Lassanya de patates                

amb verdures, salmó i 

formatge

C/ Vivaldi, 14. 

 Polígon Molí d'en Bisbe

08110 Montcada i Reixac

Telf.: 932 430 023 / 932 430 741

www.barnalleure.cat

RSIPAC:2607377/CAT

El/la responsable del menjador diposa de les fitxes tècniques per a qualsevol consulta per part de les famílies i                     

en especial als infants que presenten al·lèrgies  


