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DIA PROTEÏNA VEGETAL
Llenties ecològiques estofades
Truita de carbassó amb 
amanida d’enciam i cogombre

Fruita

Panatxé de verdures
Carn magra de porc amb picada 
d’all i julivert i amanida d’enciam 
i olives

Fruita

Arròs amb quinoa a la jardinera
Pit de pollastre amb samfaina 
amb amanida d’enciam i ceba

Iogurt

                      FESTA
    

Patates viudes estofades 
Filet de llenguado a la planxa 
amb amanida d’enciam i ceba
 

Fruita ecològica

Arròs mar i muntanya
Croquetes de pernil amb 
amanida d’enciam i olives

Fruita

Verdura tricolor
Pernilets de pollastre amb salsa 
biscaïna i amanida d’enciam i 
cogombre

Flam

Espaguetis gratinats amb 
formatge
Truita de verdures amb amanida 
d’enciam i pastanaga

Fruita

Arròs a l’americana
Filet de salmó al forn amb 
amanida d’enciam i ceba

Fruita ecològica

 
        

Sopa d’au amb pistons
Rodó de gall dindi amb bolets i 
amanida d’enciam i tomàquet

Fruita 

DIA DE PROTEÏNA VEGETAL
Cigrons estofats amb verdures
Truita a les fines herbes amb 
amanida d’enciam i olives

Natilles

Arròs ecològic amb verdures
Salxitxes de porc al forn amb  
amanida d’enciam i tomàquet

Fruita     

Fideua de peix
Nuggets de pollastre amb 
amanida d’enciam i cogombre

Fruita

Bledes i patates saltejades 
Mandonguilles a la riojana amb 
amanida d’enciam i pastanaga

Fruita

Mongetes blanques estofades
Aletes de pollastre al forn amb  
amanida d’enciam i olives 

Fruita        
                      

     

Macarrons a la italiana amb 
formatge
Filet de lluç amb all i julivert i 
amanida d’enciam i pastsanaga

Fruita ecològica    
                     

    

Crema de porros amb crostons 
Fricandó de vedella amb bolets i 
patates amb  amanida d’enciam 
i ceba 

Fruita       
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MENÚ ABRIL 2021 Salvador Espriu 

 Sopa de peix amb fideus
 Hamburguesa amb ceba
 caramel.litzada i amanida
 d’enciam i tomàquet

 Fruita

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Espirals de verdures gratinats 
amb formatge
Calamars a la romana amb 
patates xips

Fruita amb almíbar 

19

Les verdures i fruites són de TEMPORADA, de proximitat  i/o ecològiques 
Les carns són de granges de PROXIMITAT 
El PA, servit cada dia, és fet cada dia al FORN TRADICIONAL DE POBLE
Els iogurts són de la granja LA FAGEDA, Santa Pau ( Girona) 
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