Menú
de
Març
Escola La Farigola de Vallcarca
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

2

3

4

6

Pèsols amb patata
i daus de pastanaga
Mandonguilles de vedella
amb salsa de tomàquet

Arròs amb tomàquet
Calamars a l’andalusa
amb amanida completa

Crema de carbassa
amb crostons
Cuixa de pollastre amb
pebrot i ceba al forn

Fruita
10

Iogurt
11

5
Espirals integrals
a la carbonara
Remenat de pernil dolç
amb blat de moro i
pastanaga ratllada
Fruita
12

Llentíes guisades
amb xoriço
Pizza de verdures
amb amanida verda

Fruita
9
Mongeta amb patates
Escalopa arrebossada
amb xampinyons
saltejats

Vichysoisse
Fideus a la cassola
amb cigrons

Espaguetis a la
napolitana
Peix fresc
amb samfaina

Arròs negre
Truita de formatge
amb tomàquet amanit
i formatge fresc

Coliflor amb patates gratinades
amb beixamel i formatge
Pollastre al forn
amb xampinyons i
espàrrecs de marge

Iogurt
16

Fruita
17

Fruita
18

Fruita
19

Fideuà
Truita d’espinacs
amb tomàquet amanit i
formatge fresc

Puré de verdures
Llentíes guisades
amb arròs

Sopa de peix
Cuixa de pollastre amb
patates al forn

Trinxat de bleda
i patates
Butifarra a la planxa
amb mongetes seques

Fruita
24

Fruita
25
Llentíes guisades
amb verdures
Remenat d’ous
amb xampinyons
Iogurt

Fruita
26
Macarrons
al pesto suau
Peix fresc amb
carbassó gratinat
Fruita

Fruita
20
Macarrons integrals
a la napolitana
Peix fresc amb amanida
de poma, pipes, panses
i formatge fresc
Fruita
27
Crema de carbassa
amb crostons
Pollastre a la planxa amb
tomàquet amanit
Fruita

Iogurt
23
Amanida de cigrons
amb daus de
tomàquet i ceba
Arròs de verdures
Fruita
30
Cigrons saltejats amb
pernil i daus de pastanaga
Ou ferrat amb
patates fregides
Fruita

Trinxat de col i patata
Llonza de porc a la planxa
amb mongetes seques
Fruita
31
Menestra de verdures
amb crostons
Paella mixta
Fruita

Fruita
13

Tots els àpats estaran
acompanyats amb pa. Els
dilluns, dimecres i divendres,
el pa serà integral.
Peix fresc: Bonítol, maire,
lluç, verat, bacallà...
Cuinat segons el tipus de peix.
La fruita de temporada:
taronja, poma, pera, plàtan...
Aliments ECOLÒGICS
certificats per la CCPAE:
pasta, llegums i arròs.
Dia SENSE ANIMALS.
Iogurts de La Fageda
Carn de proximitat (vedella,
gall dindi, pollastre i porc)

