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FESTIU 

Mongetes blanques                                 

amb verdures 

Truita de patata 

amb tomàquet amanit 

Fruita de temporada 
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Sopa campesina d’arròs 

Pernilets de pollastre 

al chilindrón 

Fruita de temporada  

 

Bròquil amb patata 

Lluç a la planxa 

amb enciam i blat de moro 

Fruita de temporada 
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Menú sense gluten – Abril 2022  

La Dietista-Nutricionista 

ens diu: 
Utilitzes espècies a casa? 
Les espècies són condiments o 

aromatitzants d’origen vegetal 

que s’utilitzen per donar sabor 

als aliments. 

Les pomes al forn amb canyella 

son boníssimes 

Les has tastat?  

Et convido a que experimentis 

amb les espècies 
 

 

ARRELS Escola 
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Menú diari 
Valor nutricional 

5 6 7 8 

Sopa marinera de lluç 

s/gluten 

Hamburguesa de vedella 

amb xips 

Fruita de temporada 

Macarrons s/Gluten amb 

tomàquet 

Lluç  a la planxa 

amb enciam i olives 

Fruita de temporada 

Mongeta tendra amb patata 

Gall dindi estofat 

amb xampinyons i 

pastanaga 

Fruita de temporada 

Crema parmentier 

Lluç al forn 

amb amanida 

Iogurt natural 

Cigrons estofats  

amb verdures 

Peix al forn 

amb enciam i cogombre 

Iogurt natural  

1 

4 

FESTIU 

Arròs 3 delícies 

Pit de pollastre al forn 

amb tomàquet provençal 

Fruita de temporada 

Macarrons amb verdures 

s/gluten 

Botifarra de porc al forn 

amb amanida 

Iogurt natural  

 

25 26 27 28 29 
Llacets amb tomàquet 

s/gluten 

Pit de pollastre al forn 

amb patata al caliu 

Fruita de temporada  

 

Sopa vegetal s/gluten 

Mandonguilles de vedella  

a la jardinera 

Fruita de temporada  

 

Arròs amb tomàquet 

Truita de patates i ceba 

amb enciam i cogombre 

Fruita de temporada  

 

Mongeta tendra, patata i 

pastanaga 

Croquetes s/gluten 

amb enciam i olives 

Iogurt natural 

 

Llenties guisades  

amb verdures 

Lluç al forn 

amb tomàquet i ceba 

Fruita de temporada  

 

Menús revisats per Cristina Ballester 

de Cendra . Diplomada en Nutrició 

Humana i Dietètica  

Número de col·legiada CAT001089 

Aquest mes 
farem un 

tastet 
sorpresa!!!!!!. 


