
Menú Març 2018 General 1

 Dijous  1  Divendres  2
8 8

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

Verdura, mongeta i patata 

Filet de lluç amb sanfaina Cuixa de pollastre amb tomàquet 
provençal

IOGURT MANDARINA

 Dilluns  5  Dimarts  6  Dimecres  7  Dijous  8  Divendres  9
8 8

Arròs a la cubana amb ou i tomàquet Verdura mongeta, patata i col bullides Cigrons guisats amb verdures Crema de pastanaga Espaguetis (Tomàquet,ceba, pebrot, 
format.)

Llimanda amb amanida Rodó de gall d'indi rostit amb bolets Ales de pollastre al llimó amb enciam, 
pastanaga i olives

Mandonguilles de porc i vedella amb 
tomàquet   (Elaboració pròpia)

Hamburguesa de peix blau amb 
amanida

POMA PLÀTAN TARONGES IOGURT PERA

 Dilluns  12  Dimarts  13  Dimecres  14  Dijous  15  Divendres  16
8 8

Menestra amb pèsols, patata, 
pastanaga i mongeta

Fesols amb salsa Sopa d'au amb clasquetes Arròs amb bolets Crema de carbassó (Patata, 
carabassó i ceba)

Fricandó de vedella amb bolets Truita de carabassó amb amanida Hamburguessa de pollastre amb 
enciam (Elaboració pròpia)

Salmó al forn amb salsa de tomàquet Pit de pollastre arrebossat, enciam 
tomàquet i pastanaga

PLÀTAN TARONGES POMA IOGURT MANDARINA

 Dimarts  20  Dimecres  21  Dijous  22  Divendres  23
8 8

Pure de patata , bleda i porro Llenties amb pollastre i porro Verdura mongeta tendra, patata i 
carxofa

Sopa de peix amb arròs

Cuixa de pollastre al forn amb enciam, 
tomàquet i pastanaga

Sant Jacob casolans al forn amb 
enciam i tomàquet (Elaboració pròpia)

Rodó de gall d'indi amb daus de patata Bacallà amb tomàquet (QUARESMA)

MANDARINA POMA IOGURT PLÀTAN



Menú Març 2018 Ovo vegetaria i peix 2

 Dijous  1  Divendres  2
8 8

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

Verdura, mongeta i patata 

Filet de lluç amb sanfaina Truita de patata amb tomàquet 
provensal

IOGURT MANDARINA

 Dilluns  5  Dimarts  6  Dimecres  7  Dijous  8  Divendres  9
8 8

Arròs a la cubana amb ou i tomàquet Verdura mongeta, patata i col bullides Cigrons guisats amb verdures Crema de pastanaga Espaguetis (Tomàquet,ceba, pebrot, 
format.)

Llimanda amb amanida Lluç amb bolets Truita de sanfaina amb enciam i olives Bunyols de bacallà amb tomàquet Hamburguesa de peix blau amb 
amanida

POMA PLÀTAN TARONGES IOGURT PERA

 Dilluns  12  Dimarts  13  Dimecres  14  Dijous  15  Divendres  16
8 8

Menestra amb pèsols, patata, 
pastanaga i mongeta

Fesols amb salsa Sopa de verdures amb clasquetes Arròs amb bolets Crema de carbassó (Patata, 
carabassó i ceba)

Bacallà amb tomàquet i bolets Truita de carabassó amb amanida Hamburguesa de peeix blau, enciam i 
olives

Salmó al forn amb salsa de tomàquet Truita de patates, enciam i pastanaga

PLÀTAN TARONGES POMA IOGURT MANDARINA

 Dimarts  20  Dimecres  21  Dijous  22  Divendres  23
8 8

Pure de patata , bleda i porro Llenties amb verdures Verdura mongeta tendra, patata i 
carxofa

Sopa de peix amb arròs

Tires de sèpia amb enciam i tomàquet Lluç arrebossat amb enciam i 
espàrrecs

Truita de tonyina i patata al caliu Bacallà amb tomàquet (QUARESMA)

MANDARINA POMA IOGURT PLÀTAN



Menú Març 2018 Lactosa 3

 Dijous  1  Divendres  2
8 8

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

Verdura, mongeta i patata 

Filet de lluç amb sanfaina Cuixa de pollastre amb tomàquet al 
forn

IOGURT MANDARINA

 Dilluns  5  Dimarts  6  Dimecres  7  Dijous  8  Divendres  9
8 8

Arròs a la cubana amb ou i tomàquet Verdura mongeta, patata i col bullides Cigrons guisats amb verdures Crema de pastanaga (SENSE 
LACTOSA)

Espaguetis (Tomàquet,ceba, pebrot)

Llimanda amb amanida Rodó de gall d'indi rostit amb bolets Ales de pollastre al llimó amb enciam, 
pastanaga i olives

Mandonguilles de porc i vedella amb 
tomàquet   (Elaboració pròpia)

Salmó amb amanida

POMA PLÀTAN TARONGES IOGURT PERA

 Dilluns  12  Dimarts  13  Dimecres  14  Dijous  15  Divendres  16
8 8

Menestra amb pèsols, patata, 
pastanaga i mongeta

Fesols amb salsa Sopa d'au amb clasquetes Arròs amb bolets Crema de carbassó (Patata, 
carabassó i ceba)  SENSE LACTOSA

Fricandó de vedella amb bolets Truita de carabassó amb amanida Hamburguessa de pollastre amb 
enciam (Elaboració pròpia)

Salmó al forn amb salsa de tomàquet Pit de pollastre arrebossat, enciam 
tomàquet i pastanaga

PLÀTAN TARONGES POMA IOGURT MANDARINA

 Dimarts  20  Dimecres  21  Dijous  22  Divendres  23
8 8

Pure de patata , bleda i porro  SENSE 
LACTOSA

Llenties amb pollastre i porro Verdura mongeta tendra, patata i 
carxofa

Sopa de peix amb arròs

Cuixa de pollastre al forn amb enciam, 
tomàquet i pastanaga

Peexuga de pollastre arrebossada 
amb enciam i tomàquet (Elaboració 

pròpia)

Rodó de gall d'indi amb daus de patata Bacallà amb tomàquet (QUARESMA)

MANDARINA POMA IOGURT PLÀTAN



Menú Març 2018 No OU 4

 Dijous  1  Divendres  2
8 8

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

Verdura, mongeta i patata 

Filet de lluç amb sanfaina Cuixa de pollastre amb tomàquet 
provençal

IOGURT MANDARINA

 Dilluns  5  Dimarts  6  Dimecres  7  Dijous  8  Divendres  9
8 8

Arròs amb tomàquet Verdura mongeta, patata i col bullides Cigrons guisats amb verdures Crema de pastanaga Espaguetis (Tomàquet,ceba, pebrot, 
format.)

Llimanda amb amanida Rodó de gall d'indi rostit amb bolets Ales de pollastre al llimó amb enciam, 
pastanaga i olives

Mandonguilles de porc i vedella amb 
tomàquet  SENSE OU   (Elaboració 

pròpia)

Salmó amb amanida

POMA PLÀTAN TARONGES IOGURT PERA

 Dilluns  12  Dimarts  13  Dimecres  14  Dijous  15  Divendres  16
8 8

Menestra amb pèsols, patata, 
pastanaga i mongeta

Fesols amb salsa Sopa d'au amb clasquetes Arròs amb bolets Crema de carbassó (Patata, 
carabassó i ceba)

Fricandó de vedella amb bolets Calamarssó a la planxa amb amanida Hamburguessa de pollastre amb 
enciam SENSE OU  (Elaboració 

pròpia)

Salmó al forn amb salsa de tomàquet Pit de pollastre arrebossat SENSE OU 
, enciam tomàquet i pastanaga

PLÀTAN TARONGES POMA IOGURT MANDARINA

 Dimarts  20  Dimecres  21  Dijous  22  Divendres  23
8 8

Pure de patata , bleda i porro Llenties amb pollastre i porro Verdura mongeta tendra, patata i 
carxofa

Sopa de peix amb arròs

Cuixa de pollastre al forn amb enciam, 
tomàquet i pastanaga

Sant Jacob casolans SENSE OU  al 
forn amb enciam i tomàquet 

(Elaboració pròpia)

Rodó de gall d'indi amb daus de patata Bacallà amb tomàquet (QUARESMA)

MANDARINA POMA IOGURT PLÀTAN



Menú Març 2018 No porc 5

 Dijous  1  Divendres  2
8 8

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

Verdura, mongeta i patata 

Filet de lluç amb sanfaina Cuixa de pollastre amb tomàquet 
provençal

IOGURT MANDARINA

 Dilluns  5  Dimarts  6  Dimecres  7  Dijous  8  Divendres  9
8 8

Arròs a la cubana amb ou i tomàquet Verdura mongeta, patata i col bullides Cigrons guisats amb verdures Crema de pastanaga Espaguetis (Tomàquet,ceba, pebrot, 
format.)

Llimanda amb amanida Rodó de gall d'indi rostit amb bolets Ales de pollastre al llimó amb enciam, 
pastanaga i olives

Mandonguilles de vedella amb 
tomàquet   (Elaboració pròpia)

Hamburguesa de peix blau amb 
amanida

POMA PLÀTAN TARONGES IOGURT PERA

 Dilluns  12  Dimarts  13  Dimecres  14  Dijous  15  Divendres  16
8 8

Menestra amb pèsols, patata, 
pastanaga i mongeta

Fesols amb salsa Sopa d'au amb clasquetes Arròs amb bolets Crema de carbassó (Patata, 
carabassó i ceba)

Fricandó de vedella amb bolets Truita de carabassó amb amanida Hamburguessa de pollastre amb 
enciam (Elaboració pròpia)

Salmó al forn amb salsa de tomàquet Pit de pollastre arrebossat, enciam 
tomàquet i pastanaga

PLÀTAN TARONGES POMA IOGURT MANDARINA

 Dimarts  20  Dimecres  21  Dijous  22  Divendres  23
8 8

Pure de patata , bleda i porro Llenties amb pollastre i porro Verdura mongeta tendra, patata i 
carxofa

Sopa de peix amb arròs

Cuixa de pollastre al forn amb enciam, 
tomàquet i pastanaga

Pexuga arrebossada amb enciam i 
tomàquet (Elaboració pròpia)

Rodó de gall d'indi amb daus de patata Bacallà amb tomàquet (QUARESMA)

MANDARINA POMA IOGURT PLÀTAN



Menú Març 2018 Celiac 6

 Dijous  1  Divendres  2
8 8

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

Verdura, mongeta i patata 

Filet de lluç amb sanfaina Cuixa de pollastre amb tomàquet 
provençal

IOGURT MANDARINA

 Dilluns  5  Dimarts  6  Dimecres  7  Dijous  8  Divendres  9
8 8

Arròs a la cubana amb ou i tomàquet Verdura mongeta, patata i col bullides Cigrons guisats amb verdures Crema de pastanaga Espaguetis ESPECIAL CELIAC  
(Tomàquet,ceba, pebrot, format.)

Llimanda amb amanida Rodó de gall d'indi rostit amb bolets Ales de pollastre al llimó amb enciam, 
pastanaga i olives

Mandonguilles de porc i vedella 
ESPECIAL CELIAC  amb tomàquet   

(Elaboració pròpia)

Salmó amb amanida

POMA PLÀTAN TARONGES IOGURT PERA

 Dilluns  12  Dimarts  13  Dimecres  14  Dijous  15  Divendres  16
8 8

Menestra amb pèsols, patata, 
pastanaga i mongeta

Fesols amb salsa Sopa d'au amb fideus ESPECIAL 
CELIACS

Arròs amb bolets Crema de carbassó (Patata, 
carabassó i ceba)

Fricandó de vedella ESPECIAL 
CELIAC amb bolets

Truita de carabassó amb amanida Hamburguessa de pollastre 
ESPECIAL CELIACS amb enciam 

(Elaboració pròpia)

Salmó al forn amb salsa de tomàquet Pit de pollastre arrebossat ESPECIAL 
CELIACS, enciam tomàquet i 

pastanaga

PLÀTAN TARONGES POMA IOGURT MANDARINA

 Dimarts  20  Dimecres  21  Dijous  22  Divendres  23
8 8

Pure de patata , bleda i porro Llenties amb pollastre i porro Verdura mongeta tendra, patata i 
carxofa

Sopa de peix amb arròs

Cuixa de pollastre al forn amb enciam, 
tomàquet i pastanaga

Sant Jacob casolans ESPECIAL 
CELIACS al forn amb enciam i 
tomàquet (Elaboració pròpia)

Rodó de gall d'indi amb daus de patata Bacallà amb tomàquet (QUARESMA)

MANDARINA POMA IOGURT PLÀTAN


