
ABRIL BASAL

1 2

5
Macarrons a la napolitana amb 

tomata natural
6

Patata i cigrons ECO bullits amb 
un rajolí d'oli d'oliva

7 Crema de pastanaga i carbassa 8
Minestra de verdures (pastanaga, 

mongeta verda i pèsol)
9

Patata i pastanaga bullida amb un 
rajolí d'oli

12 Crema de carbassó i pastanaga 13
Arròs amb salsa de tomata 

natural
14

Patata i pèsols bullits amb un 
rajolí d'oli

15
Espaguetis integrals amb sofregit 

de ceba i tomata
16

Arròs amb salsa de tomata 
natural

19
Fideuada amb sofregit de ceba i 

verdures
20

Patata, pastanaga i mongeta 
tendra bullida

21
Crema de porro i carbassa amb 

pipes de carbassa
22

Patata i cigrons ECO bullits amb 
un rajolí d'oli

23

Puré de patata al forn amb 
formatge

26
Mongeta verda i pastanaga 
bullida amb un rajolí d'oli

27
Espaguetis integrals a la 

bolonyesa amb soja texturitzada 
ECO

28
Crema de mongeta seca, 

pastanaga i ceba
29

Arròs amb verduretes (patata, 
mongeta, pastanaga i pèsol)

30

ESCOLA DE BORDILS Es demana que qualsevol dubte i/o consulta en relació al funcionament del menjador, treball 
d’hàbits, monitoratge, contacteu amb el coordinador del menjador: Pau (pau@totoci.net/ 
638.97.79.50)

VACANCES DE SETMANA SANTA

Estofat casolà de llenties ECO i arròs 
(amb sofregit de tomata i ceba)

Fruita Fruita ECO

Lluç al forn amb enciam ECO i blat de 
moro

Mongetes blanques amb arròs a la 
jardinera (pastanaga, pèsol i 

mongeta)

Truita de carbassó amb enciam ECO i 
olives

Bacallà al forn amb enciam ECO i 
tomata

Mandonguilles guisades amb ceba i 
pebrot

Crema de carbassó, truita francesa amb pa amb 
tomata i fruita

Sèmola, costelletes de conill a la planxa amb 
amanida i iogurt

Bròquil verd amb patata i oli, bistec de vedella i 
fruita

Arròs bullit caldós, lluç a la planxa amb tomata 
amanida i fruita

VACANCES DE SETMANA SANTA

Lluç a la planxa amb enciam ECO i 
blat de moro

Filet de pollastre a la planxa amb 
enciam ECO i olives

Bacallà al forn amb samfaina de 
verdures (carbassó i albergínia)

Fruita ECO Fruita

Pèsols saltejats amb xampinyons i ceba, sípia a la 
planxa i fruita

Cuscús amb verduretes, filet de gall d'indi a la 
panxa i fruita

Mongeta verda, bròquil blanc i patata, sonsos 
fregits amb amanida i fruita

Pa amb tomata i pernil salat i fruita
Crema de verdures, truita de carbassó amb pa 

amb tomata i iogurt

Iogurt ECO Fruita Fruita Fruita ECO Fruita ECO

Carxofes al forn, cuixa de pollastre a la planxa 
amb pa i fruita

Peix fresc amb enciam ECO i olives

Truita de pernil amb enciam ECO, 
canonges i olives

Lluç al forn amb enciam ECO i 
pastanaga

Llom al forn amb salsa de formatge Lassanya amb bolonyesa de llenties

Fruita ECO Iogurt ECO Fruita Fruita

Botifarra al forn amb enciam ECO

Fruita ECO

Fricandó de vedella amb verduretes i 
salseta (tomata i ceba) 

Bledes i patates saltejades amb oli, hamburguesa 
de vedella i iogurt

Puré de patata, remenat d'ou amb escarola i blat 
de moro i fruita

Arròs amb bolets, truita a la francesa amb 
enciam i olives i fruits secs

Minestra de verdures amb formatge, rap a la 
planxa amb tomata amanida i fruita

Filet de lluç a la planxa amb amanida 
d'enciam ECO i tomata

Truita de patata i pastanaga amb 
farina de cigrons amb enciam ECO i 

blat de moro
Fruita Fruita ECO

Orada al forn amb patata, carbassó i pebrot i 
iogurt

Pizza de verdures i gambes

Pernilets de pollastre al forn amb 
ceba i pastanaga

Fruita Fruita ECO

Arròs tres delícies, truita de xampinyons i fruita

Iogurt ECO
Bròquil blanc amb patata i llom a la planxa amb 

pastanaga ratllada i fruita
Crema de pastanaga i patates, broqueta de gall 

d'indi i fruita 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Consell del mes!

Estic segur que ja 
saps que l'esmorzar 
és un àpat 
important, en el 
que necessitem tots 
els nutrients 
principals i que és 
vital que el fem. 
Però no tens temps 
ni idees? 
Us en comparteixo 
3, amb poc 
ingredients, ràpides 
i delicioses.
· Porridge de civada 
i fruita: Escalfa la 
llet, posa-hi la 
civada i espera que 
s'hidrati. Serveix 
amb la teva fruita 
preferida. 
· Pancakes de 
plàtan: Aixafa un 
plàtan, barreja-hi ou 
i posa la barreja a la 
paella. Decora amb 
fruita o crema de 
cacahuet! 
· Torrada integral 
amb alvocat i ou: Jo 
tinc l'ou dur ja fet, 
amb un moment ho 
tinc preparat! 

El menú inclou servei de pa. 
Els dimecres es donarà el pa integral. 



ABRIL VEGETARIÀ

1 2

5
Macarrons a la napolitana amb 

tomata natural
6

Patata i cigrons ECO bullits amb 
un rajolí d'oli

7 Crema de pastanaga i carabassa 8
Minestra de verdures (pastanaga, 

mongeta verda i pèsol)
9

Patata i pastanaga bullida amb un 
rajolí d'oli

12 Crema de carbassó i pastanaga 13
Arròs amb salsa de tomata 

natural
14

Patata i pèsols bullits amb un 
rajolí d'oli 

15
Espaguetis integrals amb sofregit 

de ceba i tomata
16

Arròs amb salsa de tomata 
natural

19
Fideuada amb sofregit de ceba i 

verdures
20

Patata, pastanaga i mongeta 
tendra bullida

21
Crema de porro i carbassa amb 

pipes de carbassa
22

Patata i cigrons bullits amb un 
rajolí d'oli d'oliva

23

Puré de patata al forn amb 
formatge

26
Mongeta verda i pastanaga 
bullida amb un rajolí d'oli

27
Espaguetis integrals a la 

bolonyesa amb soja texturitzada 
ECO

28
Crema de mongeta seca, 

pastanaga i ceba
29

Arròs amb verduretes (patata, 
mongeta, pastanaga i pèsol)

30

ESCOLA DE BORDILS Es demana que qualsevol dubte i/o consulta en relació al funcionament del menjador, treball 
d’hàbits, monitoratge, contacteu amb el coordinador del menjador: Pau (pau@totoci.net/ 
638.97.79.50)

VACANCES DE SETMANA SANTA

Estofat casolà de llenties ECO i arròs, 
amb sofregit de tomata i ceba

Fruita Fruita ECO

Tofu a les fines herbes al forn amb 
enciam ECO i blat de moro

Mongetes blanques amb arròs a la 
jardinera (pastanaga, pèsol i 

mongeta) 

Truita de carbassó amb enciam ECO i 
olives

Seità a la planxa amb enciam ECO i 
tomata

Mandonguilles de cigrons guisades 
amb pebrot i tomata

VACANCES DE SETMANA SANTA

Seità macerat al curri a la planxa amb 
enciam ECO i blat de moro

Hamburguesa vegetal a la planxa amb 
enciam ECO i olives

Tofu al forn amb samfaina de 
verdures (carbassó i albergínia)

Fruita ECO Fruita

Iogurt ECO Fruita Fruita Fruita ECO Fruita ECO

Llom de seità al forn amb enciam ECO 
i olives

Truita a la francesa amb enciam ECO, 
canonges i olives

Tofu amb espècies al forn amb 
enciam ECO i pastanaga

Seità a la planxa amb salsa de 
formatge

Lassanya amb bolonyesa de llenties

Fruita ECO Iogurt ECO Fruita Fruita

Hamburguesa vegetal amb enciam 
ECO

Fruita ECO

Trossets de tofu guisats amb 
verduretes i salseta (tomata i ceba)

Tofu macerat a la llimona a la planxa 
amb enciam ECO i tomata

Truita de patata i pastanaga amb 
farina de cigrons amb enciam ECO i 

blat de moro
Fruita Fruita ECO

Lloms de seità al forn amb ceba i 
pastanaga

Fruita Fruita ECO Iogurt ECO

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Consell del mes!

Estic segur que ja 
saps que l'esmorzar 
és un àpat 
important, en el 
que necessitem tots 
els nutrients 
principals i que és 
vital que el fem. 
Però no tens temps 
ni idees? 
Us en comparteixo 
3, amb poc 
ingredients, ràpides 
i delicioses.
· Porridge de civada 
i fruita: Escalfa la 
llet, posa-hi la 
civada i espera que 
s'hidrati. Serveix 
amb la teva fruita 
preferida. 
· Pancakes de 
plàtan: Aixafa un 
plàtan, barreja-hi ou 
i posa la barreja a la 
paella. Decora amb 
fruita o crema de 
cacahuet! 
· Torrada integral 
amb alvocat i ou: Jo 
tinc l'ou dur ja fet, 
amb un moment ho 
tinc preparat! 

El menú inclou servei de pa. 
Els dimecres es donarà el pa integral. 



ABRIL SENSE GLUTEN

1 2

5
Espirals sense gluten a la 

napolitana amb tomata natural
6

Patata i cigrons ECO bullits amb 
un rajolí d'oli d'oliva

7 Crema de pastanaga i carbassa 8
Minestra de verdures (pastanaga, 

mongeta verda i pèsol)
9

Patata i pastanaga bullida amb un 
rajolí d'oli

12 Crema de carbassó i pastanaga 13
Arròs amb salsa de tomata 

natural
14

Patata i pèsols bullits amb un 
rajolí d'oli

15
Pasta sense gluten amb sofregit 

de ceba i tomata
16

Arròs amb salsa de tomata 19
Fideuada amb sofregit de ceba i 

verdures
20

Patata, pastanaga i mongeta 
tendra bullida

21
Crema de porro i carbassa amb 

pipes de carbassa
22

Patata i cigrons ECO bullits amb 
un rajolí d'oli

23

Puré de patata al forn amb 
formatge

26
Mongeta verda i pastanaga 
bullida amb un rajolí d'oli

27
Espaguetis integrals a la 

bolonyesa amb soja texturitzada 
ECO

28
Crema de mongeta seca, 

pastanaga i ceba
29

Arròs amb verduretes (patata, 
mongeta, pastanaga i pèsol)

30

ESCOLA DE BORDILS Es demana que qualsevol dubte i/o consulta en relació al funcionament del menjador, treball 
d’hàbits, monitoratge, contacteu amb el coordinador del menjador: Pau (pau@totoci.net/ 
638.97.79.50)

VACANCES DE SETMANA SANTA

Estofat casolà de llenties ECO i arròs 
(amb sofregit de tomata i ceba)

Frutia Fruita ECO

Lluç al forn amb enciam ECO i blat de 
moro

Mongetes blanques amb arròs a la 
jardinera (pastanaga, pèsol i 

mongeta)

Truita de carbassó amb enciam ECO i 
olives

Bacallà al forn amb enciam ECO i 
tomata

Mandonguilles guisades amb pebrot i 
tomata

Crema de carbassó, truita francesa amb pa sense 
gluten amb tomata i fruita

Purè de patata, costelletes de conill a la planxa 
amb amanida i iogurt

Bròquil verd amb patata i oli, bistec de vedella i 
fruita

Arròs bullit caldós, lluç a la planxa amb tomata 
amanida i fruita

VACANCES DE SETMANA SANTA

Lluç a la planxa amb enciam ECO i 
blat de moro

Filet de pollastre a la planxa amb 
enciam ECO i olives

Bacallà al forn amb samfaina de 
verdures (carbassó i albergínia)

Fruita ECO Fruita

Pèsols saltejats amb xampinyons i ceba, sípia a la 
planxa i fruita

Cuscús amb verduretes, filet de gall d'indi a la 
panxa i fruita

Mongeta, bròquil blanc i patata, sonsos fregits 
amb amanida i fruita

Pa sense gluten amb tomata i pernil salat i fruita Crema de verdures, truita de carbassó i iogurt

Iogurt ECO Fruita Fruita Fruita ECO Fruita ECO

Carxofes al forn, cuixa de pollastre a la planxa 
amb pa sense gluten i fruita

Peix fresc amb enciam ECO i olives

Truita de pernil amb enciam ECO, 
canonges i olives

Lluç al forn amb enciam ECO i 
pastanaga

Llom al forn amb salsa de formatge Lassanya amb bolonyesa de llenties

Fruita ECO Iogurt ECO Fruita Fruita

Botifarra al forn amb enciam ECO

Fruita ECO

Fricandó de vedella amb verduretes i 
salseta (tomata i ceba) 

Bledes i patates saltejades amb oli, hamburguesa 
de vedella i iogurt

Puré de patata, remenat d'ou amb escarola i blat 
de moro i fruita

Arròs amb bolets, truita a la francesa amb 
enciam i olives i fruits secs

Minestra de verdures amb formatge, rap a la 
planxa amb tomata amanida i fruita

Filet de lluç a la planxa amb amanida 
d'enciam ECO i tomata

Truita de patata i pastanaga amb 
farina de cigrons amb enciam ECO i 

blat de moro
Fruita Fruita ECO

Orada al forn amb patata, carbassó i pebrot i 
iogurt

Pizza sense gluten de verdures i gambes

Pernilets de pollastre al forn amb 
ceba i pastanaga

Fruita Fruita ECO

Arròs tres delícies, truita de xampinyons i fruita

Iogurt ECO
Bròquil blanc amb patata i llom a la planxa amb 

pastanaga ratllada i fruita
Crema de pastanaga i patates, broqueta de gall 

d'indi i fruita 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Consell del mes!

Estic segur que ja 
saps que l'esmorzar 
és un àpat 
important, en el 
que necessitem tots 
els nutrients 
principals i que és 
vital que el fem. 
Però no tens temps 
ni idees? 
Us en comparteixo 
3, amb poc 
ingredients, ràpides 
i delicioses.
· Porridge de civada 
i fruita: Escalfa la 
llet, posa-hi la 
civada i espera que 
s'hidrati. Serveix 
amb la teva fruita 
preferida. 
· Pancakes de 
plàtan: Aixafa un 
plàtan, barreja-hi ou 
i posa la barreja a la 
paella. Decora amb 
fruita o crema de 
cacahuet! 
· Torrada integral 
amb alvocat i ou: Jo 
tinc l'ou dur ja fet, 
amb un moment ho 
tinc preparat! 

El menú inclou servei de pa. 
Els dimecres es donarà el pa integral. 



1 2

5
Espirals sense gluten a la 

napolitana amb tomata natural
6

Patata i cigrons ECO bullits amb 
un rajolí d'oli d'oliva

7
Crema de pastanaga i carbassa 

(sense làctics)
8

Minestra de verdures (pastanaga, 
mongeta verda i pèsol)

9

Patata i pastanaga bullida amb un 
rajolí d'oli

12
Crema de carbassó i pastanaga 

(sense làctics)
13

Arròs amb salsa de tomata 
natural

14
Patata i pèsols bullits amb un 

rajolí d'oli
15

Pasta sense gluten amb sofregit 
de ceba i tomata

16

Arròs amb salsa de tomata 
natural

19
Fideuada amb sofregit de ceba i 

verdures
20

Patata, pastanaga i mongeta 
tendra bullida

21
Crema de porro i carbassa amb 
pipes de carbassa (sense làctics)

22
Patata i cigrons ECO bullits amb 

un rajolí d'oli
23

Puré de patata al forn sense 
formatge

26
Mongeta verda i pastanaga 
bullida amb un rajolí d'oli

27 Espaguetis sense gluten amb oli 28
Crema de mongeta seca, 

pastanaga i ceba (sense làctics)
29

Arròs amb verduretes (patata, 
mongeta, pastanaga i pèsol)

30

ESCOLA DE BORDILS
ABRIL - S/GLUTEN NI LACTOSA

Es demana que qualsevol dubte i/o consulta en relació al funcionament del menjador, treball 
d’hàbits, monitoratge, contacteu amb el coordinador del menjador: Pau (pau@totoci.net/ 
638.97.79.50)

VACANCES DE SETMANA SANTA

Estofat casolà de llenties ECO i arròs 
(amb sofregit de tomata i ceba)

Fruita

Lluç al forn amb enciam ECO i tomata
Mongetes blanques amb arròs a la 

jardinera (pastanaga, pèsol i 
mongeta)

Truita de carbassó amb enciam ECO i 
olives

Bacallà al forn amb enciam ECO i 
tomata

Mandonguilles (sense gluten ni 
lactosa) guisades amb pebrot i 

tomata

Crema de carbassó, truita francesa amb pa sense 
gluten amb tomata i fruita

Purè de patata, costelletes de conill a la planxa 
amb amanida i iogurt de soja

Bròquil verd amb patata i oli, bistec de vedella i 
fruita

Arròs bullit caldós, lluç a la planxa amb tomata 
amanida i fruita

VACANCES DE SETMANA SANTA

Lluç a la planxa amb enciam ECO i 
blat de moro

Filet de pollastre a la planxa amb 
enciam ECO i olives

Bacallà al forn amb samfaina de 
verdures (carbassó i albergínia)

Fruita ECO Fruita ECO Fruita

Pèsols saltejats amb xampinyons i ceba, sípia a la 
planxa i fruita

Cuscús amb verduretes, filet de gall d'indi a la 
panxa i fruita

Mongeta, bròquil blanc i patata, sonsos fregits 
amb amanida i fruita

Pa sense gluten amb tomata i pernil salat i fruita
Crema de verdures, truita de carbassó i iogurt de 

soja

Iogurt sense lactosa Fruita Fruita Fruita ECO Fruita ECO

Carxofes al forn, cuixa de pollastre a la planxa 
amb pa sense gluten i fruita

Peix fresc amb enciam ECO i olives

Truita de pernil amb enciam ECO, 
canonges i olives

Lluç al forn amb enciam ECO i 
pastanaga

Llom al forn amb enciam ECO Lassanya amb bolonyesa de llenties

Fruita ECO Iogurt sense lactosa Fruita Fruita

Botifarra al forn amb enciam ECO

Fruita ECO

Fricandó de vedella amb verduretes i 
salseta (tomata i ceba) 

Bledes i patates saltejades amb oli, hamburguesa 
de vedella i iogurt

Puré de patata, remenat d'ou amb escarola i blat 
de moro i fruita

Arròs amb bolets, truita a la francesa amb 
enciam i olives i fruits secs

Minestra de verdures amb formatge, rap a la 
planxa amb tomata amanida i fruita

Filet de lluç a la planxa amb amanida 
d'enciam ECO i tomata

Truita de patata i pastanaga amb 
farina de cigrons amb enciam ECO i 

blat de moro
Fruita Fruita ECO

Orada al forn amb patata, carbassó i pebrot i 
iogurt sense lactosa

Pizza sense gluten de verdures i gambes i fruita

Pernilets de pollastre al forn amb 
ceba i pastanaga

Fruita Fruita ECO

Arròs tres delícies, truita de xampinyons i fruita

Iogurt sense lactosa
Bròquil blanc amb patata i llom a la planxa amb 

pastanaga ratllada i fruita
Crema de pastanaga i patates, broqueta de gall 

d'indi i fruita 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Consell del mes!

Estic segur que ja 
saps que l'esmorzar 
és un àpat 
important, en el 
que necessitem tots 
els nutrients 
principals i que és 
vital que el fem. 
Però no tens temps 
ni idees? 
Us en comparteixo 
3, amb poc 
ingredients, ràpides 
i delicioses.
· Porridge de civada 
i fruita: Escalfa la 
llet, posa-hi la 
civada i espera que 
s'hidrati. Serveix 
amb la teva fruita 
preferida. 
· Pancakes de 
plàtan: Aixafa un 
plàtan, barreja-hi ou 
i posa la barreja a la 
paella. Decora amb 
fruita o crema de 
cacahuet! 
· Torrada integral 
amb alvocat i ou: Jo 
tinc l'ou dur ja fet, 
amb un moment ho 
tinc preparat! 

El menú inclou servei de pa. 
Els dimecres es donarà el pa integral. 



ABRIL SENSE LACTOSA

1 2

5
Macarrons a la napolitana amb 

tomàquet natural
6

Patata i cigrons ECO bullits amb 
un rajolí d'oli d'oliva

7
Crema de pastanaga i carbassa 

(sense làctics)
8

Minestra de verdures (pastanaga, 
mongeta verda i pèsol)

9

Patata i pastanaga bullida amb un 
rajolí d'oli

12
Crema de carbassó i pastanaga 

(sense làctics)
13

Arròs amb salsa de tomata 
natural

14
Patata i pèsols bullits amb un 

rajolí d'oli
15

Espaguetis integrals amb sofregit 
de ceba i tomata

16

Arròs amb salsa de tomata 
natural

19
Fideuada amb sofregit de ceba i 

verdures
20

Patata, pastanaga i mongeta 
tendra bullida

21
Crema de porro i carbassa amb 
pipes de carbassa (sense làctics)

22
Patata i cigrons ECO bullits amb 

un rajolí d'oli
23

Puré de patata al forn sense 
formatge

26
Mongeta verda i pastanaga 
bullida amb un rajolí d'oli

27 Espaguetis integrals amb oli 28
Crema de mongeta seca, 

pastanaga i ceba(sense làctics)
29

Arròs amb verduretes (patata, 
mongeta, pastanaga i pèsol)

30

ESCOLA DE BORDILS Es demana que qualsevol dubte i/o consulta en relació al funcionament del menjador, treball 
d’hàbits, monitoratge, contacteu amb el coordinador del menjador: Pau (pau@totoci.net/ 
638.97.79.50)

VACANCES DE SETMANA SANTA

Estofat casolà de llenties ECO i arròs 
(amb sofregit de tomata i ceba)

Fruita Fruita ECO

Lluç al forn amb amanida d'enciam 
ECO i blat de moro

Mongetes blanques amb arròs a la 
jardinera (pastanaga, pèsol i 

mongeta)

Truita de carbassó amb enciam ECO i 
olives

Bacallà al forn amb enciam ECO i 
tomata

Mandonguilles sense gluten ni lactosa 
guisades amb pebrot i tomata

Crema de carbassó, truita francesa amb pa amb 
tomata i fruita

Sèmola, costelletes de conill a la planxa amb 
amanida i iogurt de soja

Bròquil verd amb patata i oli, bistec de vedella i 
fruita

Arròs bullit caldós, lluç a la planxa amb tomata 
amanida i fruita

VACANCES DE SETMANA SANTA

Lluç a la planxa amb enciam ECO i 
blat de moro

Filet de pollastre a la planxa amb 
enciam ECO i olives

Bacallà al forn amb samfaina de 
verdures (carbassó i albergínia)

Fruita ECO Fruita

Pèsols saltejats amb xampinyons i ceba, sípia a la 
planxa i fruita

Cuscús amb verduretes, filet de gall d'indi a la 
panxa i fruita

Mongeta, bròquil blanc i patata, sonsos fregits 
amb amanida i fruita

Pa amb tomata i pernil salat i fruita
Crema de verdures, truita de carbassó amb pa 

amb tomata i iogurt de soja

Iogurt ECO Fruita Fruita Fruita ECO Fruita ECO

Carxofes al forn, cuixa de pollastre a la planxa 
amb pa i fruita

Peix fresc amb enciam ECO i olives

Truita de pernil amb enciam ECO, 
canonges i olives

Lluç al forn amb enciam ECO i 
pastanaga

Llom al forn amb enciam ECO Lassanya amb bolonyesa de llenties

Fruita ECO Iogurt sense lactosa Fruita Fruita

Botifarra al forn amb enciam ECO

Fruita ECO

Fricandó de vedella amb verduretes i 
salseta (tomata i ceba) 

Bledes i patates saltejades amb oli, hamburguesa 
de vedella i iogurt de soja

Puré de patata, remenat d'ou amb escarola i blat 
de moro i fruita

Arròs amb bolets, truita a la francesa amb 
enciam i olives i fruits secs

Minestra de verdures amb formatge, rap a la 
planxa amb tomata amanida i fruita

Filet de lluç a la planxa amb amanida 
d'enciam ECO i tomata

Truita de patata i pastanaga amb 
farina de cigrons amb enciam ECO i 

blat de moro
Fruita Fruita ECO

Orada al forn amb patata, carbassó i pebrot i 
iogurt sense lactosa

Pizza de verdures i gambes i fruita

Pernilets de pollastre al forn amb 
ceba i pastanaga

Fruita Fruita ECO

Arròs tres delícies, truita de xampinyons i fruita

Iogurt sense lactosa
Bròquil blanc amb patata i llom a la planxa amb 

pastanaga ratllada i fruita
Crema de pastanaga i patates, broqueta de gall 

d'indi i fruita 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Consell del mes!

Estic segur que ja 
saps que l'esmorzar 
és un àpat 
important, en el 
que necessitem tots 
els nutrients 
principals i que és 
vital que el fem. 
Però no tens temps 
ni idees? 
Us en comparteixo 
3, amb poc 
ingredients, ràpides 
i delicioses.
· Porridge de civada 
i fruita: Escalfa la 
llet, posa-hi la 
civada i espera que 
s'hidrati. Serveix 
amb la teva fruita 
preferida. 
· Pancakes de 
plàtan: Aixafa un 
plàtan, barreja-hi ou 
i posa la barreja a la 
paella. Decora amb 
fruita o crema de 
cacahuet! 
· Torrada integral 
amb alvocat i ou: Jo 
tinc l'ou dur ja fet, 
amb un moment ho 
tinc preparat! 

El menú inclou servei de pa. 
Els dimecres es donarà el pa integral. 



ABRIL SENSE PORC

1 2

5
Macarrons a la napolitana amb 

tomàquet natural
6

Patata i cigrons ECO bullits amb 
un rajolí d'oli d'oliva

7 Crema de pastanaga i carbassa 8
Minestra de verdures (pastanaga, 

mongeta verda i pèsol)
9

Patata i pastanaga bullida amb un 
rajolí d'oli

12 Crema de carbassó i pastanaga 13
Arròs amb salsa de tomata 

natural
14

Patata i pèsols bullits amb un 
rajolí d'oli

15
Espaguetis integrals amb sofregit 

de ceba i tomata
16

Arròs amb salsa de tomata 19
Fideuada amb sofregit de ceba i 

verdures
20

Patata, pastanaga i mongeta 
tendra bullida

21
Crema de porro i carbassa amb 

pipes de carbassa
22

Patata i cigrons ECO bullits amb 
un rajolí d'oli

23

Puré de patata al forn amb 
formatge

26
Mongeta verda i pastanaga 
bullida amb un rajolí d'oli

27
Espaguetis integrals a la 

bolonyesa amb soja texturitzada 
ECO

28
Crema de mongeta seca, 

pastanaga i ceba
29

Arròs amb verduretes (patata, 
mongeta, pastanaga i pèsol)

30

ESCOLA DE BORDILS Es demana que qualsevol dubte i/o consulta en relació al funcionament del menjador, treball 
d’hàbits, monitoratge, contacteu amb el coordinador del menjador: Pau (pau@totoci.net/ 
638.97.79.50)

VACANCES DE SETMANA SANTA

Estofat casolà de llenties ECO i arròs 
(amb sofregit de tomata i ceba)

Fruita Fruita ECO

Lluç al forn amb amanida d'enciam 
ECO i blat de moro

Mongetes blanques amb arròs a la 
jardinera (pastanaga, pèsol i 

mongeta)

Truita de carbassó amb enciam ECO i 
olives

Bacallà al forn amb enciam ECO i 
tomata

Pollastre a la planxa amb amanida 
d'enciam i olives

Crema de carbassó, truita francesa amb pa amb 
tomata i fruita

Sèmola, costelletes de conill a la planxa amb 
amanida i iogurt

Bròquil verd amb patata i oli, bistec de vedella i 
fruita

Arròs bullit caldós, lluç a la planxa amb tomata 
amanida i fruita

VACANCES DE SETMANA SANTA

Lluç a la planxa amb enciam ECO i 
blat de moro

Filet de pollastre a la planxa amb 
enciam ECO i olives

Bacallà al forn amb samfaina de 
verdures (carbassó i albergínia)

Fruita ECO Fruita

Pèsols saltejats amb xampinyons i ceba, sípia a la 
planxa i fruita

Cuscús amb verduretes, filet de gall d'indi a la 
panxa i fruita

Mongeta, bròquil blanc i patata, sonsos fregits 
amb amanida i fruita

Pa amb tomata i pernil salat i fruita
Crema de verdures, truita de carbassó amb pa 

amb tomata i iogurt

Iogurt ECO Fruita Fruita Fruita ECO Fruita ECO

Carxofes al forn, cuixa de pollastre a la planxa 
amb pa i fruita

Peix fresc amb enciam ECO i olives

Truita de pernil amb enciam ECO, 
canonges i olives

Lluç al forn amb enciam ECO i 
pastanaga

Pollastre a la planxa amb salsa de 
formatge

Lassanya amb bolonyesa de llenties

Fruita ECO Iogurt ECO Fruita Fruita

Salsitxes de pollastre al forn amb 
enciam ECO

Fruita ECO

Fricandó de vedella amb verduretes i 
salseta (tomata i ceba) 

Bledes i patates saltejades amb oli, hamburguesa 
de vedella i iogurt

Puré de patata, remenat d'ou amb escarola i blat 
de moro i fruita

Arròs amb bolets, truita a la francesa amb 
enciam i olives i fruits secs

Minestra de verdures amb formatge, rap a la 
planxa amb tomata amanida i fruita

Filet de lluç a la planxa amb amanida 
d'enciam ECO i tomata

Truita de patata i pastanaga amb 
farina de cigrons amb enciam ECO i 

blat de moro
Fruita Fruita ECO

Orada al forn amb patata, carbassó i pebrot i 
iogurt

Pizza de verdures i gambes i fruita

Pernilets de pollastre al forn amb 
ceba i pastanaga

Fruita Fruita ECO

Arròs tres delícies, truita de xampinyons i fruita

Iogurt ECO
Bròquil blanc amb patata i llom a la planxa amb 

pastanaga ratllada i fruita
Crema de pastanaga i patates, broqueta de gall 

d'indi i fruita 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Consell del mes!

Estic segur que ja 
saps que l'esmorzar 
és un àpat 
important, en el 
que necessitem tots 
els nutrients 
principals i que és 
vital que el fem. 
Però no tens temps 
ni idees? 
Us en comparteixo 
3, amb poc 
ingredients, ràpides 
i delicioses.
· Porridge de civada 
i fruita: Escalfa la 
llet, posa-hi la 
civada i espera que 
s'hidrati. Serveix 
amb la teva fruita 
preferida. 
· Pancakes de 
plàtan: Aixafa un 
plàtan, barreja-hi 
ou i posa la barreja 
a la paella. Decora 
amb fruita o crema 
de cacahuet! 
· Torrada integral 
amb alvocat i ou: Jo 
tinc l'ou dur ja fet, 
amb un moment ho 
tinc preparat! 

El menú inclou servei de pa. 
Els dimecres es donarà el pa integral. 


