
Mes d'Abril 2016
 Divendres  1 Postres

8 8

Verdura mongeta tendra i patata

Fricandó de vedella amb bolets

POMA

 Dilluns  4  Dimarts  5  Dimecres  6  Dijous  7  Divendres  8 Postres

8 8 8 8

Sopa de brou amb pasta Verdura mongeta tendra i patata Arròs tres delícies (arròs, truita, 
pernil dolç, pèsols)

Fideua (ceba, tomàquet, 
calamarssó)

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

KIWI

PRÈSSEC  ALMIVAR

Mandonguilles amb tomàquet Ales de pollastre al llimó amb 
enciam, pastanaga i olives

Filet de lluç al forn amb ceba i 
patata

Hamburguesa de vedella amb 
enciam i pastanaga

Figures de peix amb tomàquet i 
tonyina

POMA

IOGURT 

PLÀTANS

 Dilluns  11  Dimarts  12  Dimecres  13  Dijous  14  Divendres  15 Postres

8 8 8 8

Espaguetis napolitana 
(Tomàquet,ceba, pebrot, 

format.)

Arròs a la cubana amb ou i 
tomàquet

Pure de patata Cigrons estofats (Cigrons, 
ceba, pebrot, tomàquet)

Verdura Coliflor gratinada 
(Coliflor, ceba, patata) POMA

PLÀTAN

Hamburguesa de peix blau 
amb enciam, tomàquet i 

olives

Pollastre al forn amb patata 
al caliu

LLonganissa de porc amb 
samfaina

Sant Jacob casolans al forn 
amb enciam i tomàquet 

Mandonguilles amb tomàquet
KIWI

8 IOGURT 
PERA

 Dilluns  18  Dimarts  19  Dimecres  20  Dijous  21  Divendres  22 Postres

8 8 8 8

Sopa de brou amb pasta Verdura tres colors, 
mongeta, patata i pastanaga

Fesols (mongeta blanca) 
amb all, julivert i bacó

Arròs amb tomaquet ceba i 
bacó

Macarrons a la napolitana 
(Tomàquet, ceba, pebrot) PLÀTAN

PERA

Vedella estofada amb patates Tires de sípia arrebossat amb 
carabassó

Ales de pollastre al llimó amb 
enciam, pastanaga i olives

Fricandó de llom amb bolets Ous replens amb beixamel 
amb enciam i tomàquet

Maduixes

IOGURT 
KIWI

 Dilluns  25  Dimarts  26  Dimecres  27  Dijous  28  Divendres  29 Postres

8 8 8

Tallarines amb tomàquet i 
orenga

Crema de pastanaga Cigrons amb espinacs Arròs a la cubana amb ou i 
tomàquet

Sopa de brou amb pasta
POMA

PLÀTAN

Hamburguesa de peix blau, 
amb albergínia 

Mandonguilles amb tomàquet Rodó de gall d'indi rostit amb 
bolets

Fricandó de llom amb bolets Llonganissa amb amanida
KIWI

IOGURT 
Maduixes


