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Amanida d’enciams, tomàquet, 
olives i pastanaga 

Llenties guisades amb arròs i 
hortalisses (patata, pebrot, tomàquet i ceba) 

Pa I iogurt ecològic 

Pèsols amb encenalls de pernil 
saltejats 

Estofat de pollastre al forn amb 
verduretes (tomàquet, ceba i pastanaga) 

Fruita i pa 

Patates i cebes al forn amb 
amanit suau d’all i oli 
 
Filet de lluç al forn amb all i 
julivert i tomàquet natural 

Fruita i pa integral 

Arròs amb sofregit de tomàquet 

Truita de carbassó amb enciam i 
olives 

Fruita i pa 

Mongeta verda amb patata 
bullida 

Daus de rosada arrebossats amb 
escarola i blat de moro 

Iogurt ecològic i pa 

Amanida de tomàquet amanit, 
formatge fresc i orenga 

Fideuà (brou de peix natural, 
tomàquet, calamar i ceba) 

Fruita i pa integral 

     

 

Crema de verdures de 
temporada 

Macarrons amb tomàquet , 
bolonyesa vegetal de soja i enciam 

Iogurt ecològic i pa 

Amanida d’enciams, tomàquet, 
olives i pastanaga 

Cigrons guisats amb hortalisses 
(patata, pebrot, tomàquet i ceba) 

 Fruita i pa 

Arròs tres delícies (pastanaga, 
pèsols i Blat de moro) 

Truita de patates i ceba amb 
enciam, llombarda i pastanaga 

Fruita i pa integral 

MENÚ DE SANT JORDI!!! 

Sopa d’au i lletres (Brou de pollastre, pasta, 
porro, pastanaga, ceba i api) 

Llibrets de llom amb tomàquet amanit 

Crema de vainilla i pa 

Amanida russa (Pastanaga, 
mongeta, patata i ou dur) 

Daus de gall d’indi adobats al 
forn amb carbassó 

Fruita i pa 

Mongetes seques saltejades amb 
all i julivert 

Botifarra al forn amb patates 
roses fregides i enciam 

Fruita i pa integral 

Arròs caldós amb verdures (ceba, 
tomàquet, pebrot, gambes i 
pastanaga) 

Seitons arrebosats amb enciam i 
olives 

Fruita i pa 

Llenties guisades amb hortalisses 
(patata, pebrot, tomàquet i ceba) 

Truita de tonyina amb escarola i 
blat de moro 

Fruita i pa integral 

Espaguetis integrals amb salsa de 
tomàquet i formatge ratllat 

Ventresca de Lluç amb ceba i 
pastanaga al forn amb all i julivert  

Fruita i pa integral 
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