
 

  
  

  
  

  

  VACANCES DE SETMANA 
SANTA 

01 
  

02 
  

05 

FESTIU 
 

06 
Arròs amb salsa de tomàquet 

Croquetes de bacallà 
amb enciam, pastanga i olives 

Pa i iogurt natural 
 

07 
Mongetes tendres amb patates al vapor 

Bacallà al forn amb all i julivert 
Enciam, pastanaga i blat de moro 

Pa integral i Fruita fresca 
 

08 
Crema de mongetes blanques 

Filet de lluç a la planxa 
Tomàquet amanit 
Pa i Fruita fresca 

 

09 
Arròs amb salsa de tomàquet 

Hamburguesa vegetal a la planxa 
Ceba brasejada 

Pa integral i Fruita fresca 
 

12 
Amanida variada 

Llacets amb tomàquet i tonyina 
Pa integral i Fruita fresca 

 

13 
Sopa de peix amb pa torrat 

Filet de lluç a la planxa 
Enciam, tomàquet i pastanaga 

Pa i Iogurt natural 
 

14 
Arròs amb verdures 
Truita de formatge 

Enciam, pebrot vermell i tomàquet 
Pa integral i Fruita fresca 

 

15 
Bròquil saltat amb patates 

Maire a l'andalusa 
Enciam, tomàquet i olives 

Pa i Fruita fresca 
 

16 
Crema de carbassó i porro 

Mongetes blanques ecològiques amb verdures 
Pa integral i Fruita fresca 

 

19 
Llenties amb ceba, tomàquet i pebrot vermell 

Truita francesa 
Enciam, tomàquet i blat de moro 

Pa integral i Fruita fresca 
 

20 
Arròs caldós amb verdures 

Bacallà al forn  
Enciam, tomàquet i olives 

Pa i Iogurt natural 
 

21 
Mongetes tendres amb patates al vapor 

Hamburguesa vegetal a la planxa 
Albergínia a la planxa 

Pa integral i Fruita fresca 
 

22 
Amanida variada amb quinoa i ceba fregida 

Cigrons ecològics amb patates 
Pa integral i Fruita fresca 

 

23 
DINAR ESPECIAL DE SANT JORDI 

 

26 
Arròs amb salsa de tomàquet 

Truita de carbassó 
Enciam i pastanaga 

Pa integral i Fruita fresca 
 

27 
Sopa de verdures amb fideus 

Filet de lluç a la planxa 
Enciam, blat de moro i olives 

Pa i Iogurt natural 
 

28 
Bròquil saltat amb patates 

Hamburguesa vegetal a la planxa 
Tomàquet, ceba i pastanaga al forn 

Pa integral i Fruita fresca 
 

29 
Amanida variada amb formatge fresc 

Pasta integral amb verdures, tomàquet i 
tonyina 

Pa i Fruita fresca 
 

30 
Mongetes blanques saltades amb ceba i 

pastanaga 
Bacallà al forn  

Enciam i tomàquet 
Pa integral i Fruita fresca 

 

 ABRIL 2021  ESCOLA BALDIRI REIXAC – sense carn 


