
 

MENJADOR ESCOLA D’OLVAN    CURS 2018-2019 

 PROPOSTA DE SOPARS DE MARÇ 

    DIVENDRES 1 

    

-Sopa juliana amb pastanaga col i 

carbassó 

-Truita de carbassa 

-Fruita del temps. 

 DILLUNS 4 DIMARTS 5    DIMECRES 6 DIJOUS 7 DIVENDRES 8 

-Arròs amb pèsols 

-Truita amb amanida  

-Fruita del temps. 

-Crema de pastanaga 

-Peix amb remolatxa i olives  

-Fruita del temps. 

 

-Bròquil amb pastanaga 

-Croquetes amb tomàquets cirerol 

-Fruita 

-Sopa amb fideus                             

-Peix a la planxa                              

-Fruita del temps 

-Llenties amb un raig d’oli 

-Ous durs 

-Iogurt natural  

 DILLUNS 11 DIMARTS 12    DIMECRES 13 DIJOUS 14 DIVENDRES 15 

-Amanida de poma i col llombarda 

amb olives i fruits secs 

-Llenties amb verdures  

-Iogurt natural  

-Crema de carbassa 

-Seitons enfarinats 

-Fruita del temps. 

-Col amb patata 

-Rap al vapor amb orenga 

-Fruita del temps. 

-Sopa amb fideus  

-Pa amb tomàquet i formatge 

-Fruita del temps. 

-Amanida verda  

-Pizza d’espinacs  

-Fruita 

 

 DILLUNS 18 DIMARTS 19    DIMECRES 20 DIJOUS 21 DIVENDRES 22 

-Sopa amb cigrons 

-Iogurt natural amb fruita del 

temps. 

-Sopa amb fideus 

-Peix al forn amb verdures  

-Fruita del temps  

-Crema de pastanaga 

-Ous durs amb amanida  

-Fruita del temps. 

-Arròs amb verdures  

- Peix – verat o sardines al vapor o 

forn 

-Fruita del temps. 

-Bròquil amb pastanaga  

-Truita de patates 

-Fruita del temps 

  DILLUNS 25     DIMARTS 26       DIMECRES 27      DIJOUS 28 DIVENDRES 29 

-Amanida amb fruita  

-Filet de llenguado amb patates al 

forn 

-Iogurt natural. 

-Col amb patata xafada 

-Truita  

-Fruita del temps. 

-Pèsols amb ceba saltats  

-Peix a la planxa amb orenga  

-Fruita del temps. 

-Llenties amb un raig d’oli 

-Remenat d’ou amb carbassó 

-Iogurt natural  

 

-Crema de carbassa  

-Pa amb tomàquet i pernil  

-Fruita del temps. 

 

 Mastegueu bé i estigueu atents a l’hora dels àpats, el cos ho agraeix i aprofita més bé tots els nutrients( energia, proteïnes, greixos, vitamines i minerals). 
 Eviteu TV o altres dispositius, així aprofiteu per estar en família. 
 L’aigua és l’única beguda que el nostre cos necessita. 


