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MARÇ 2023 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Setmana del 1al 3 
 
 
 
 
 

 

  Crema de verdura 
Truita de formatge  
Fruita de temporada 
 

Orada al forn amb llit de 
patates i verduretes 
Fruita de temporada 
 

Puré de patates 
Ous durs amb samfaina  
Fruita de temporada 
 
 

Setmana del 6 al 10 
 
 
 
 
 

 
 

Sopa de verdures i pistons 
Gall dindi arrebossat amb 
tomàquet amanit 
Fruita de temporada 
 

Crema de pastanaga 
Sonsos arrebossats 
Fruita de temporada 
 

Pastís de patata, carn picada i 
verduretes gratinat 
Fruita de temporada 
 

Espinacs amb patata 
Truita de formatge amb 
amanida 
Fruita de temporada 
 

Vedella amb samfaina i patates 
fregides 
Fruita de temporada 
 
 

Setmana del 13 al 17 
 
 
 
 

 
 

Espirals amb verdures i panses 
Cogombrets, pastanaga ratllada 
i raves 
Fruita de temporada 
 

Sopa minestrone 
Sardinetes al forn 
Pa amb tomàquet 
Fruita de temporada 
 

Hummus amb bastonets de pa 
i pastanaga 
Amanida de tomàquet, 
mozzarella i olives 
Fruita de temporada 
 

Pollastre al forn amb llit de 
moniato i verduretes 
Fruita de temporada 
 
 

Amanida de tomàquet i olives 
Pizza casolana al gust 
Fruita de temporada 
 
 

Setmana del 20 al 24 
 
 
 
 
 
 

Guisadet de bledes, pastanaga, 
patates i cigrons 
Fruita de temporada 
 

Salmó a la planxa 
Albergínia arrebossada 
Llesquetes de pa integral amb 
tomàquet 
Fruita de temporada 
 

Crema de carbassa 
Sonsos enfarinats 
 
Fruita de temporada 
 

Couscous amb verduretes a 
daus, panses i pinyons 
Fruita de temporada 
 

Patates gratinades al forn 
Llom de porc a la planxa amb 
herbes aromàtiques 
Amanida verda  
Fruita de temporada 
 

Setmana del 27 al 31 
 
 
 
 
 

Sopa vegetal amb fideus 
Truita de carbassó amb 
amanida 
Fruita de temporada 
 

Puré de verduretes 
Filet de porc amb salsa de 
formatge  
Fruita de temporada 
 

Coliflor gratinada 
Llenguado a la planxa 
Fruita de temporada 
 

Quinoa amb verduretes, 
panses i fruits secs 
Fruita de temporada 
 

Orada al forn amb patates i 
verduretes 
Amanida de tomàquet 
Fruita de temporada 
 
 


