Escola Catalunya
DILLUNS 1
Arròs amb verduretes

Recomanacions sopars

DIMARTS 2
Amanida verda amb poma i
nous

Hamburguesa amb ceba cruixent Espagueti amb verdures i tires de
llom
Iogurt
DILLUNS 8
Mongeta verda amb patata al
vapor
Aletes de pollastre al forn amb
Llimona
Fruita de temporada
DILLUNS 15
Sopa de peix amb arròs
Sípia a la planxa amb guarnició
d'amanida
Iogurt
DILLUNS 22
Arròs amb verdures i gambes
Conill al forn amb herbes
aromàtiques
Iogurt
DILLUNS 29
Coliflor amb patata i beixamel
Llom a la planxa amb salsa de
Formatge
Iogurt

Fruita de temporada
DIMARTS 9
Crema de carbassó, ceba i
patata
Verat a la papillota amb salsa de
Mostassa i mel
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DIMECRES 3

DIJOUS 4

DIVENDRES 5

Sopa de brou

Coca de recapte

Cuscús amb verdures

Rotllets de primavera a la planxa Llom a la planxa amb formatge
Tendre
Iogurt
Quallada amb mel
DIMECRES 10

DIJOUS11

Espinacs a la catalana

Amanida verda variada

Xurrasco a la brasa amb patata al
Caliu

Pizza casolana de pernil cuit

Iogurt

Llobarro a la planxa amb
tomàquet a la planxa
Fruita de temporada
DIVENDRES 12

FESTIU

Iogurt amb mel

Iogurt de mduixa
DIMARTS 16

DIMECRES 17

Arròs amb tomàquet

Mongeta verda amb patata

Ou ferrat

Croquetes de pernil amb enciam

Iogurt

Fruita de temporada

DIMARTS 23

DIMECRES 24

DIJOUS 25

DIVENDRES 26

Sopa de peix amb arròs

Amanida de tomàquet i
mozzarella fresca

Crema de xampinyons

Sopa amb verdures
Juliana

Pit de pollastre amb amanida
Iogurt
DIMARTS 30
Sopa de sèmola de verdures
Bunyols de rap amb amanida
Iogurt

Pasta de full de salmó (amb
sofregit de ceba i xampinyons)
Natilla
DIMECRES 31
Timbal de verdures i patata
Broqueta de xai adobada a la
planxa amb amanida
Iogurt

Fruita de temporada: meló, mandarina, poma, pera, plàtan, raïm, caqui, xirimoia
Tots els menús van acompanyats de pa i aigua

DIJOUS 18
Torrada amb escalivada
Brotxeta de gall dindi amb
espinacs i salsa de taronja
Iogurt

Pasta de full farcida de pernil
cuit i formatge
Fruita de temporada
DIJOUS

DIVENDRES 19
Bròquil amb patata

Orada a la planxa amb tomàquet
a la planxa
Iogurt

Truita de pernil dolç i formatge
amb pa
amb tomàquet
Iogurt
DIVENDRES

