
 

 

 

 
 

 

Dilluns 2 Dimarts 3 Dimecres 4 Dijous 5 Divendres 6 

 

Patata, pastanaga i carbassó amb 

ametlla amb pols 

Sèpia a la planxa amb all i julivert 
i amanida verda  

Kiwi 

Arròs integral amb bròcoli i 

musclos 

Truita d’espàrrecs verds amb 
amanida verda, sèsam i germinats 

Plàtan 

Xampinyons farcits de formatge 

Lluç a la planxa amb mongeta 

blanca 

Poma al forn  

Pastís de porros 

Pinxo de vedella amb tomàquet i 

mozzarella 

Flam de proximitat 

Dilluns 9 Dimarts 10 Dimecres 11 Dijous 12 Divendres 13 

Llibrets d’albergínia 

Llenties amb xoriço i verdures 

Maduixes 

Arròs integral amb cúrcuma i 

poma verda 

Salmó a la llimona amb enciam, 
tomàquet i olives 

Pera 

Raviolis d’espinacs amb salsa de 

tomàquet i formatge ratllat 

Conill a la xocolata 

Poma 

Amanida d’alvocat, pinya i 

gambes 

Faves estofades 

Iogurt de proximitat 

 

Crema de coliflor i ametlles 

Truita de patata i ceba amb 
amanida verda amb sèsam 

Pinya natural  

Dilluns 16 Dimarts 17 Dimecres 18 Dijous 19 Divendres 20 

Crema de marisc 

Quinoa amb verdures i pollastre 

Mandarines 

Calçots arrebossats 

Pèsols amb pernil salat 

Iogurt de proximitat amb fruita 

trossejada 

Moniato rostit amb bròcoli 

Llenguado amb salsa d’ametlles 

Kiwi 

Amanida de pasta 

Rotlle de truita, espinacs i bacallà 

amb amanida verda 

Plàtan 

Arròs tres delícies 

Pollastre rostit amb patates 

Maduixes 

Dilluns 23 Dimarts 24 Dimecres 25 Dijous 26 Divendres 27 

Mil fulls de carbassó amb alvocat i 

sèsam 

Hamburguesa de cigrons i 

albergínia amb amanida verda 

Arròs amb llet 

Crema de remolatxa i poma 

Truita de tonyina amb patates 

fregides 

Taronja  

Amanida de rúcula i enciam de 

roure amb formatge de cabra, 

codonyat i nous 

Macarrons integrals a la bolonyesa 

Pera 

Espinacs a la crema amb panses i 

pinyons 

Arròs a la cassola amb peix 

Macedònia de fruita natural 

Carxofes amb cloïsses 

Botifarra amb samfaina 

Poma  

Dilluns 30 Dimarts 1 Dimecres 2 Dijous 3 Divendres 4 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓ MENÚS BASAL – ABRIL 2018 

Menús elaborats, valorats i revisats per Sònia Vilà Renart  

(Diplomada en Nutrició humana i Dietètica CAT000022 i AEDN 803)                         
 

Preu Menú diari 6 €/persona 
 

Cal avisar fins a les 10:40h 
 

Es fan menús per emportar a casa per tothom 

 
Buffet lliure d’amanida inclòs amb el preu 

 


