
 MENÚS 
  MARÇ de 2018 

Excepcionalment hi pot haver variacions per motius aliens a la nostra voluntat, sobretot pel que fa a les postres 

 

 del 5 al 9 de març  del 12 al 16 de març del 19 al 23 de març 

DILLUNS 

1. Fideus gratinats als forn  

2. Croquetes casolanes i tomàquet 
amanit 

3. Pinya en el seu suc  

1. Espaguetis amb salsa de tomàquet  

2. Empanades farcides de tonyina i 
tomàquet i amanida d’enciam i blat 
de moro 

3. Pera 

1. Canelons  

2. Croquetes de pernil i amanida 
d’enciam i olives  

3. Natilles  

DIMARTS 

1. Arròs amb salsa de tomàquet  

2. Salsitxes a la planxa i amanida 
d’enciam i olives farcides  

3. Plàtan 

1. Patata i mongeta tendra bullida 

2. Cruixent de pollastre i amanida de 
tomàquet i olives farcides  

3. Plàtan  

1. Llenties  

2. Botifarra a la planxa i tomàquet 
amanit 

3. Mandarines  

DIMECRES 

1. Patata i pèsols bullits 

2. Lluç a la planxa i tomàquet amanit 

3. Mandarines 

1. Escudella de galets  

2. Mandonguilles amb salsa de 
tomàquet i patates “xips” 

3. Mandarina 

1. Espirals de colors amb salsa de 
tomàquet i orenga 

2. Hamburguesa de vedella a la planxa 
i amanida verda 

3. Iogurt natural 

DIJOUS 

1. Escudella de galets  

2. Hamburguesa de pollastre a la 
planxa i amanida d’enciam i blat de 
moro  

3. Iogurt  

1. Cigrons bullits amanits amb oli 
d’oliva 

2. Llom a la planxa i amanida d’enciam, 
tomàquet i pastanaga 

3. Taronja 

1. Arròs blanc amb tonyina i maionesa 

2. Truita a la francesa i amanida de 
tomàquet, enciam i pastanaga 

3. Prunes 

DIVENDRES 

1. Mongetes blanques bullides 
amanides amb oli d’oliva 

2. Truita a la francesa i amanida 
d’enciam, tomàquet i pastanaga 

3. Meló  

1. Arròs bullit 

2. Truita de patates i amanida de 
tomàquet i olives farcides 

3. Iogurt 

1. Patata i coliflor bullida 

2. Filet de lluç a la planxa i amanida 
d’enciam i tomàquet 

3. Plàtan 

Tota la vedella dels nostres menús és ecològica i de proximitat 


