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SETMANA SANTA  

 

02 
 
 

SETMANA SANTA  
 

05 
 

 

SETMANA SANTA  
 

06 
Arròs amb salsa de tomàquet 

Croquetes de bacallà amb enciam, 
pastanaga  

Pa i Iogurt natural 
 

07 
Crema de llegums 

Filet de pollastre al forn 
Amanida de tomàquet 

Pa integral i Fruita fresca 
 

08 
Macarrons amb verduretes 

Truita francesa 
Enciam, tomàquet i olives 

Pa i Fruita fresca 
 

09 
Coca de recapte 

Cigrons amb espinacs 
- 

Pa integral i Fruita fresca 
 

12 
Amanida variada (enciam, tomàquet, blat de 

moro i pastanaga) 
Llacets amb carn picada 

- 
Pa integral i Iogurt natural 

 

13 
Sopa de peix amb pa torrat 

Pollastre a la planxa 
Enciam, tomàquet i pastanaga 

Pa i Fruita fresca 
 

14 
Arròs amb verdures 

Truita francesa 
Enciam, pebrot vermell i tomàquet 

Pa integral i Fruita fresca 
 

15 
Bròquil amb patata 

Maires arrebossades 
Enciam, tomàquet i olives  

Pa i Fruita fresca 
 

16 
Fesols ecològics amb verdures 

Conill rostit (tomàquet, pastanaga i ceba) 
- 

Pa integral i Fruita fresca 
 

19 
Llenties guisades amb ceba, tomàquet i pebrot 

vermell 
Truita francesa 

Enciam, tomàquet i blat de moro 
Pa integral i Fruita fresca 

 

20 
Arròs caldós amb verdures 

Pollastre a la planxa 
Enciam, tomàquet i olives  

Pa i Iogurt natural 
 

21 
Mongetes verdes amb patata al vapor 

Mandonguilles de vedella a la jardinera 
- 

Pa integral i Fruita fresca 
 

22 
Macarrons ecològics amb tomàquet 

Lluç a la planxa 
Rodes de tomàquet i olives negres 

Pa i Fruita ecològica 
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26 
Arròs amb salsa de tomàquet 

Truita de carbassó  
Enciam, pastanaga i olives 
Pa integral i Fruita fresca 

 

27 
Mongetes seques saltades amb ceba i 

pastanaga 
Llom a la planxa 

Enciam i tomàquet 
Pa i Fruita fresca 

 

28 
Bròquil amb patates 

Pollastre rostit (ceba, tomàquet i pastanaga) 
- 

Pa integral i Iogurt natural 
 

29 
Amanida variada amb formatge fresc 

Pasta integral a la milanesa (Verdures, salsa 
de tomàquet i carn picada) 

- 
Pa i Fruita fresca 

 

30 
FESTIU  
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