
Setmana DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

del1al2

del 3al09
kcal:3198 Arròs amb tomàquet Llenties de proximitat Sopa de brou casola amb Crema de carbassó

hidrats(gr):216 natural sofregit amb verduretes pasta petita proximitat natural 
lípids(gr):127 Truita de patates amb Hamburgueses de verdures Pollastre del Bagès  rostit amb Mandonguilles de vedella amb
proteïnes:113 mesclum d´enciams amb tomàquet al forn amb  patates rosses xampinyons
                 (gr)
del10al16 Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt Natural
kcal:3998 Puré  de pastanaga Escudella casolana Arròs a la Napolitana Mongetes estofades de Macarrons de proximitat  amb  

hidrats(gr):270 de proximitat natural pasta petita proximitat proximitat amb verdures tomàquet i formatge ratllat
lípids(gr):159 Truita d´espinacs amb Pollastre del Bagès  rostit amb Croquetes de bacallà Botifarra d´Agramunt a la planxa Filet de llenguado al forn
proteïnes:142 mesclum d´enciams patates xef amb amanida i blat de moro amanida i pastanaga amb daus de carbassa
                 (gr)
del 17 al 23 Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt Natural

kcal:3997 Arròs amb tomàquet Cigrons naturals de Mongeta verda i patata Espirals de proximitat  amb  Sopa de brou casola amb
hidrats(gr):269 natural sofregit Casa Marti natural amb oli d´oliva tomàquet i formatge ratllat pasta petita proximitat
lípids(gr):158 Pollastre del Bagès  rostit amb Hamburguesa de col i flor i Truita francesa amb Cueta de rap al forn Hamburguesa de vedella a la
proteïnes:142 amb amanida i pastanaga formatge amb tomàquet i olives mesclum d´enciams amb verduretes planxa amb aros de ceba
                 (gr)
del 24 al 30 Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt Natural

MENUS ANALITZATS microbiológicament PER LABORATORIS COBAC SA.Dietista col.legiada 001312
Fruita de temporada: Mandarines - Poma - Pera - Taronja - Platan - Kiwi-Maduixes//       PRODUCTE DE PROXIMITAT

ARRIBEM PUNTUALS A DINAR A L´ESCOLA I A CASA

FRESCAT
reg.sant.26-04727/cat  MENÚ ABRIL 2023

Setmana Santa



Setmana DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

del1al2

del 3al09
kcal:1832 Arròs amb tomàquet Llenties de proximitat Sopa de brou casola amb Crema de carbassó

hidrats(gr):135 natural sofregit amb verduretes pasta petita proximitat natural 
lípids(gr):69 Truita de patates amb Hamburgueses de verdures Pollastre del Bagès  rostit amb Mandonguilles de vedella amb
proteïnes:65 mesclum d´enciams amb tomàquet al forn amb  patates rosses xampinyons

                 (gr)
del10al16 Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt Natural
kcal:2280 Puré  de pastanaga Escudella casolana Arròs a la Napolitana Mongetes estofades de Macarrons de proximitat  amb  

hidrats(gr):167 de proximitat natural pasta petita proximitat proximitat amb verdures tomàquet i formatge ratllat
lípids(gr):85,2 Truita d´espinacs amb Pollastre del Bagès  rostit amb Croquetes de bacallà Botifarra d´Agramunt a la planxa Filet de llenguado al forn
proteïnes:81,3 mesclum d´enciams patates xef amb amanida i blat de moro amanida i pastanaga amb daus de carbassa
                 (gr)
del 17 al 23 Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt Natural

kcal:2292 Arròs amb tomàquet Cigrons naturals de Mongeta verda i patata Espirals de proximitat  amb  Sopa de brou casola amb
hidrats(gr):168 natural sofregit Casa Marti natural amb oli d´oliva tomàquet i formatge ratllat pasta petita proximitat

lípids(gr):87 Pollastre del Bagès  rostit amb Hamburguesa de col i flor i Truita francesa amb Cueta de rap al forn Hamburguesa de vedella a la
proteïnes:83 amb amanida i pastanaga formatge amb tomàquet i olives mesclum d´enciams amb verduretes planxa amb aros de ceba

                 (gr)
del 24 al 30 Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt Natural

MENUS ANALITZATS microbiológicament PER LABORATORIS COBAC SA.Dietista col.legiada 001312
Fruita de temporada: Mandarines - Poma - Pera - Taronja - Platan - Kiwi-Maduixes//       PRODUCTE DE PROXIMITAT

ARRIBEM PUNTUALS A DINAR A L´ESCOLA I A CASA

FRESCAT
reg.sant.26-04727/cat ABRIL 2023llar d´infants

Setmana Santa



Setmana DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

del1al2

del 3al09
kcal:3198 Arròs amb tomàquet Llenties de proximitat Sopa de brou casola amb Crema de carbassó

hidrats(gr):216 natural sofregit amb verduretes pasta sense gluten natural 
lípids(gr):127 Truita de patates amb Hamburgueses de vedella Pollastre del Bagès  rostit amb Truita de tonyina amb
proteïnes:113 mesclum d´enciams amb tomàquet al forn amb  patates rosses xampinyons
                 (gr)
del10al16 Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt Natural
kcal:3998 Puré  de pastanaga Sopa de brou casola amb Arròs a la Napolitana Mongetes estofades de Macarrons sense gluten amb  

hidrats(gr):270 de proximitat natural pasta sense gluten proximitat amb verdures tomàquet i formatge ratllat
lípids(gr):159 Truita d´espinacs amb Pollastre del Bagès  rostit amb Gall d´indi a la planxa Botifarra d´Agramunt a la planxa Filet de llenguado al forn
proteïnes:142 mesclum d´enciams patates xef amb amanida i blat de moro amanida i pastanaga amb daus de carbassa
                 (gr)
del 17 al 23 Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt Natural

kcal:3997 Arròs amb tomàquet Cigrons naturals de Mongeta verda i patata Espirals sense gluten amb  Sopa de brou casola amb
hidrats(gr):269 natural sofregit Casa Marti natural amb oli d´oliva tomàquet i formatge ratllat pasta sense gluten
lípids(gr):158 Pollastre del Bagès  rostit amb Gall d´indi a la planxa Truita francesa amb Cueta de rap al forn Hamburguesa de vedella a la
proteïnes:142 amb amanida i pastanaga  amb tomàquet i olives mesclum d´enciams amb verduretes planxa amb aros de ceba
                 (gr)
del 24 al 30 Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt Natural

MENUS ANALITZATS microbiológicament PER LABORATORIS COBAC SA.Dietista col.legiada 001312
Fruita de temporada: Mandarines - Poma - Pera - Taronja - Platan - Kiwi-Maduixes//       PRODUCTE DE PROXIMITAT

ARRIBEM PUNTUALS A DINAR A L´ESCOLA I A CASA

FRESCAT
reg.sant.26-04727/cat  ABRIL 2023sense gluten

Setmana Santa



Setmana DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

del1al2

del 3al09
kcal:3198 Arròs amb tomàquet Llenties de proximitat Sopa de brou casola amb Crema de carbassó

hidrats(gr):216 natural sofregit amb verduretes pasta petita proximitat natural 
lípids(gr):127 Truita de patates amb Hamburgueses de verdures Pollastre del Bagès  rostit amb Truita de tonyina amb
proteïnes:113 mesclum d´enciams amb tomàquet al forn amb  patates rosses xampinyons
                 (gr)
del10al16 Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt Natural
kcal:3998 Puré  de pastanaga Escudella casolana Arròs a la Napolitana Mongetes estofades de Macarrons de proximitat  amb  

hidrats(gr):270 de proximitat natural pasta petita proximitat proximitat amb verdures tomàquet i formatge ratllat
lípids(gr):159 Truita d´espinacs amb Pollastre del Bagès  rostit amb Croquetes de bacallà Bastonets de lluç amb Filet de llenguado al forn
proteïnes:142 mesclum d´enciams patates xef amb amanida i blat de moro amanida i pastanaga amb daus de carbassa
                 (gr)
del 17 al 23 Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt Natural

kcal:3997 Arròs amb tomàquet Cigrons naturals de Mongeta verda i patata Espirals de proximitat  amb  Sopa de brou casola amb
hidrats(gr):269 natural sofregit Casa Marti natural amb oli d´oliva tomàquet i formatge ratllat pasta petita proximitat
lípids(gr):158 Pollastre del Bagès  rostit amb Hamburguesa de col i flor i Truita francesa amb Cueta de rap al forn Hamburguesa de verdures a la
proteïnes:142 amb amanida i pastanaga formatge amb tomàquet i olives mesclum d´enciams amb verduretes  amb aros de ceba
                 (gr)
del 24 al 30 Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt Natural

MENUS ANALITZATS microbiológicament PER LABORATORIS COBAC SA.Dietista col.legiada 001312
Fruita de temporada: Mandarines - Poma - Pera - Taronja - Platan - Kiwi-Maduixes//       PRODUCTE DE PROXIMITAT

ARRIBEM PUNTUALS A DINAR A L´ESCOLA I A CASA

FRESCAT
reg.sant.26-04727/cat  MENÚ ABRIL 2023 HALAL

Setmana Santa


