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PROGRAMACIÓ DE MENÚS PER MARÇ 2017 

 
     DILLUNS                       

 
   DIMARTS  

 
  DIMERCRES 

 
      DIJOUS  

 
  DIVENDRES  

 
 
 

1 
setmana 

 
6 – 10 

 
Mongeta tendra 
i patata 
    --------- 
Llonganissa 
amb tomàquet      
    --------- 
Fruita amb 
almívar   
   
 

 
Sopa de 
verdures  
   -------- 
Pit de pollastre 
a la planxa amb 
amanida 
    ---------- 
Flam o fruita 

 
Llenties amb 
arròs  
    ------- 
Llibrets amb 
amanida i 
tomàquet   
    --------- 
Poma o plàtan  
 
 

 
Canelons de 
carn gratinats  
      ------- 
Filet de halibut 
amb amanida   
      --------- 
Fruita o flam   

 
Fideuà de carn 
amb verdures  
     ------- 
Costella de 
Girona amb 
tomàquet    
      -------- 
Macedònia    
 

 
 
 

2 
setmana 

 
   13  - 17 

 
Sopa de brou  
     ------ 
Mandonguilles 
de vedella amb 
salsa de 
tomàquet   
      ------ 
Plàtan  o 
mandarina 

 
Mongeta verda 
amb patata  
    -------
Sanjacobos 
amb amanida 
olives i  
pastanaga 
    ------- 
Iogurt o fruita 

 
Amanida de 
pasta  
  ---------  
Cuixetes de 
pollastre amb 
bolets i patates   
     ------- 
Natilles de 
vainilla o fruita 

 
Arròs a la 
cubana 
    -------- 
Filet de lluç al 
forn amb 
patates   
    ------ 
Fruita iogurt 
                                                                           
 

 
Llenties amb 
arròs  
    ------- 
Llibrets amb 
amanida i 
tomàquet   
    --------- 
Creps de 
xocolata 

 
 

        3 
setmana 

 
20 – 24 

 
Macarrons a la 
bolonyesa  
 
     -------- 
Llonganissa 
amb patates  
       
     --------- 
Fruita del  
temps  

 
Fideuà de carn 
o verdures  
 
    ------- 
Escalopa amb 
patates al forn 
    -------- 
Natilles o fruita  

 
Arròs a la 
cubana  
   ------- 
Pit de pollastre 
a la planxa amb 
amanida  
 
    --------- 
Pomes o 
mandarines  

 
Cigrons amb 
verdures  
    -------- 
Truita de 
patates amb 
amanida i 
tomàquet 
natural  
      -------- 
Plàtan o pomes  

 
Patates braves  
 
   ------- 
Lluç a la 
romana amb 
amanida olives i 
tomàquet  
 
    --------- 
Fruita amb 
almivar  

 
 

4 
    
Setmana 
 
     27 - 30 

 

 
Llenties 
guisades  
   -------- 
Hamburguesa 
de vedella amb 
tomàquet fregit 
    -------- 
Iogurt natural     

 
Mongeta verda 
amb patata  
    --------- 
Carn 
empanada amb 
amanida  
     -------- 
Fruita del 
temps  
 

 
Sopa de 
verdures  
   -------- 
Pit de pollastre 
a la planxa amb 
amanida 
    ---------- 
Flam de vainilla 
o fruita  

 
Tallarins a la 
carbonada  
     ------- 
 Salsitxes amb 
samfaina   
     --------- 
Plàtan o 
mandarina  
 

 
Amanida de 
arròs  
     --------- 
Cuetes de rap al 
forn  
     ------- 
Iogurt o fruita 

 
                   *En cas d’al·lèrgies i/o intoleràncies alimentaries, consultar amb responsable de cuina*  
 
 

 


