
ABRIL 2022
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

1

Cuinat de ciurons amb verdures

Peix a l’espatlla amb picada d’all i
julivert

Ensalada de lletuga, brots de soja i
poma

Fruita de temporada

4 5 6 7 8

Fideuà de peix Cuinat de llenties amb verdures Crema de carbassa Arròs brut Sopa de pasta amb brou de verdures

Truita a la francesa amb formatge Llom al forn Peix a la planxa Pitrera de pollastre a la planxa Truita de patata i espinacs

Ensalada de lletuga i pastanaga ratllada Patates rostides amb pebres Ensalada de lletuga, tomàtiga i olives
Ensalada de lletuga, cogombre i blat de

les índies
Minestra de verdures

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada

11 12 13 14 15

Arròs amb salsa de tomàtiga casolana Crema de verdures
Ciurons de vigília (amb bacallà i

espinacs)

VACANCES DE PASQUA
Pitrera d’indiot arrebossada

Frit de marisc
Croquetes de pollastre

Ensalada de lletuga, tomàtiga i
cogombre

Ensalada de lletuga, pastanaga ratllada i
olives

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada

18 19 20 21 22

VACANCES DE PASQUA

25 26 27 28 29                  MENÚ DE JAPÓ

Espaguetis integrals amb salsa de
verdures

Cuinat de mongetes amb verdures Paella mixta cega Crema de verdures
Sopa estil Ramen (de verdures amb

fideus i ou)
Peix a l’espatlla amb picada d’all i

julivert
Pollastre al forn amanit amb llimona Truita de patata i ceba Pilotes amb verdures i salsa

Brotxetes de pollastre Yakitori amb
salsa teriyaki

Ensalada de lletuga, brots de soja i
olives

Ensalada de lletuga, tomàtiga,
pastanaga ratllada i pinya

Ensalada capresse de tomàtiga,
formatge i orenga

Arròs bullit Saltejat de verdures

Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt natural Fruita de temporada

* En el menú s’afegirà aigua per beure i pa integral



SOPARS ABRIL 2022
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

1

4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

VACANCES DE PASQUA

18 19 20 21 22

VACANCES DE PASQUA

25 26 27 28 29


