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DILLUNS

DESDEJUNI

ESMORZAR

DINAR

BERENAR

SOPAR

DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

Llet i torrades integrals amb 
formatge i oli

Puddin de chia amb fruita

Madeuixes amb iogurt

Farinetes casolanes amb fruita

Broqueta de mozzarella i cherry

Batut de llet amb fruita

Iogurt amb pera i dàtils

Plàtan amb crema d’avellanes i 
cacau

Entrepà vegetal

Llet i torrades integrals amb oli i 
sal

Macedònia

Galetes casolanes de civada

Batiut de llet amb dàtils i fruits 
secs

Broqueta de fruites

Suc de taronja natural amb coca 
de llanda

Llet i mona de pasqua

Fruita de temporada i fruits secs

Iogurt amb fruita

Tortitas casolana de plàtan amb 
xocolate 85%

Batut de llet amb fruita

Torrada de pernil

Espaguetis integrals italiana

-

Peix blanc a la planxa amb 

bròquil

-

Carabassa torrada

Amanida amb fruits secs

-

Libret de llomello farcit de 

formatge i pernil dolç

-

Fruita

Fabada vegetal

-

Pizza casolana

-

Fruita

Espinacs saltejats amb panses i 
pinyons

-
Ou a la planxa amb llonganisses 

i tomata
-

Iogurt natural

Sopa de fideus

-

Pollastre al forn amb creïlles

-

Fruita

Edamame amb sal i pebrera

-

Peix blanc a la sal amb carlota 

saltejada 

-

Fruita

Arròs a la cubana

-

Aladrocs en tempura amb

amanida

-

Iogurt

Saltejat de llentilles amb 
carabassa i xampinyons

-
Croquetas casolanes de coliflor 

amb tomata natural
-

Fruita

Crema de verdures

-

Goulash de vedella amb cintes 

vegetals

-

Fruita

Hummus amb palets de 
verdures

-
Cous cous amb verdures e

provolone (o altre formatge)
-

Fruita

Guisat de sèpia amb creïlles, car-
lota i pèsols

-
Truita de carabasseta amb 

torrada de tomata
-

Fruita

Xips de creïlla i moniato al forn

-

Hamburguesa de pollastre amb 

tomata i formatge

-

Fruita

Amanida especial

-

Paella valenciana

-

Taronja amb canella

Carxofes a la planxa

-

Sandwich vegetal amb bonítol/

tonyina

-

Fruita

Del 6 al 12 d’abril


