
Mes de Març 2016
 Dimarts  1  Dimecres  2  Dijous  3  Divendres  4 Postres

8 8 8 8

Verdura mongeta tendra i patata Espaguetis a la carbonada (ceba, 
baco, maizena, fo)

Crema de verdures amb rostes Sopa de brou amb pasta

KIWI

Mandonguilles amb tomàquet Filet de lluç al forn amb ceba i 
patata

Ales de pollastre al llimó amb 
enciam, pastanaga i olives

Sant Jacob casolans al forn amb 
enciam i tomàquet POMA

IOGURT 

PERA

 Dilluns  7  Dimarts  8  Dimecres  9  Dijous  10  Divendres  11 Postres

8 8 8 8

Verdura bròquil, pastanaga, 
mongeta i patata

Arròs a la cubana amb ou i 
tomàquet

LLenties amb patata (llenties, 
patata, ceba, pastanaga, tomà

Sopa de brou amb pasta Pure de patata  gratinat amb 
tomàquet i beixamel TARONGES

KIWI

Hamburguesa de peix blau, amb 
albergínia 

Pit de pollastre amb enciam, 
tomàquet i olives

Ous replens amb beixamel amb 
enciam i tomàquet

LLonganissa de porc amb 
samfaina

Fricandó de vedella amb bolets
POMA

NATILLES D.

PLÀTAN

 Dilluns  14  Dimarts  15  Dimecres  16  Dijous  17  Divendres  18 Postres

8 8 8 8

Espaguetis napolitana 
(Tomàquet,ceba, pebrot, 

format.)

Verdura Coliflor gratinada 
(Coliflor, ceba, patata)

Cigrons estofats (Cigrons, 
ceba, pebrot, tomàquet)

Sopa de brou amb pasta
MANDARINA

festiu PLÀTAN

Tires de sípia arrebossat amb 
carabassó

Ales de pollastre al llimó amb 
enciam, pastanaga i olives

Mandonguilles amb tomàquet Llonganissa de porc amb 
fesols saltejats

8 IOGURT 

 Dilluns  21  Dimarts  22  Dimecres  23  Dijous  24  Divendres  25 Postres

8 8 8 8

festiu festiu festiu festiu festiu

 Dilluns  28

 Dimarts  29  Dimecres  30  Dijous  31

8 8

Arròs amb tomaquet ceba i 
bacó

Fesols (mongeta blanca) amb 
all, julivert i bacó

Macarrons a la napolitana 
(Tomàquet, ceba, pebrot)

KIWI

festiu PERA

Figures de peix amb 
tomàquet i tonyina

Pollastre al forn amb patata al 
caliu

Hamburguesa de vedella amb 
enciam i pastanaga

IOGURT 


