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DILLUNS DE PASQUA

03
Llenties ecològiques amb pastaanaga

Truitaa francesa amb amanida d'enciam,
taomàqueta i blata de moro

Fruitaa fresca/Pa

04
Pèsols saltaejatas amb pataataes

Pizza de taonyina amb amanida de taomàqueta
Fruitaa fresca/Pa

05
Espirals ecològiques amb taomàqueta

Cap de llom a la planxa amb enciam, pastaanaga i
olives

Iogurta sabors/Pa

06
Sopa de lletares

Estaofata de vedella amb pataataes i minestara
Fruitaa fresca/Pa

09
Mongetaes taendres amb pataataes al vapor

Hamburguesa a la planxa amb ceba
caramel·litazada
Fruitaa fresca/Pa

10
Arròs ecològic amb salsa de taomàqueta

Vedella a la planxa amb enciam, pastaanaga
i blata de moro

Iogurta sabors/Pa

11
Macarrons ecològics amb carbonara

Fileta de pollastare al forn amb amanida d'enciam, blata
de moro i olives

Fruitaa ecològica/Pa

12
Crema de verdures

Truitaa de pataataa i ceba amb amanida d'enciam i
taomàqueta i blata de moro

Fruitaa fresca/Pa

13
Cigrons ecològics amb pataataa
Llom de porc amb taomàqueta

Fruitaa fresca/Pa

16
Tallarines ecològics napolitaana

Truitaa amb formatage i amanida d'enciam, blata
de moro i olives
Fruitaa fresca/Pa

17
Sopa de l'avia

Vedella a la jardinera
Fruitaa fresca/Pa

18
Mongetaes blanques ecològiques amb verdures

Cap de llom a la planxa amb amanida de taomàqueta
Iogurta sabors/Pa 

19
Verdura taricolor a l'oli d'all

Cuixa de gall dindi al forn amb amanida d'enciam,
taomàqueta i pastaanaga

Fruitaa fresca/Pa 

20
Arròs ecològic amb verdures

Pita de pollastare amb carbassó al forn
Fruitaa ecològica/Pa 

23
Llenties ecològiques amb verdures

Truitaa francesa amb amanida d'enciam,
taomàqueta i blata de moro

Fruitaa fresca/Pa

24
Arròs a la cassola

Perniletas de pollastare al forn amb amanida
d'enciam, taomàqueta i olives 

Iogurta/Pa

25
Mongetaes verdes amb pataataa al vapor

Mandonguilles a la jardinera
Fruitaa fresca/Pa

26
Macarrons ecològics amb salsa de taomàqueta

Gall dindi a la planxa amb pastaanaga saltaejada
Fruitaa ecològica/Pa

27
Crema de carbassó

Llom a la planxa amb amanida d'enciam, pastaanaga i
blata de moro

Fruitaa fresca/Pa
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LLIURE DISPOSICIÓ 
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