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ESCOLA ROSER CAPDEVILA             Menú Escolar Endermar – Abril 201207 

DILLUNS 2 DIMARTS 3 DIMECRES 4 DIJOUS 5 DIVENDRES 6 

     

SETMANA SANTA  

     

DILLUNS 9 DIMARTS 10 DIMECRES 11 DIJOUS 12 DIVENDRES 13 

 
Macarrons ecològics amb 

tomàquet i formatge 

Mongeta seca 
ecològica estofada 

amb xoriço 
Paella mixta (peix i carn)  

Crema de carbassa 
natural amb rostes  

 
Croquetes de pollastre 
amb amanida (enciam, 

pastanaga i olives) 

Truita amb formatge i 
amanida (enciam, 
tomàquet, soja) 

Mero amb salsa de 
verdures (ceba, pebrots i 

tomàquet) 

Cuixa de porc al forn  
amb salsa i patates 

dau 

 Fruita del temps Iogurt  Fruita del temps 
Fruita del temps 

ecològica 

DILLUNS 16 DIMARTS 17 DIMECRES 18 DIJOUS 19 DIVENDRES 20 
Espaguetis  ecològics 

amb tonyina  
 

 

English 

typical food 
 

Arròs amb tomàquet 
natural sofregit 

Sopa de galets ecològics 
Llenties  ecològiques 
estofades amb arròs 

Salsitxes  
amb amanida 

(enciam, pastanaga i 
olives) 

Lluç arrebossat amb 
amanida (enciam, 
tomàquet i soja) 

Cuixa de pollastre al forn 
amb patates 

Truita de gambes 
amb amanida 

(enciam, blat de 
moro i olives) 

Fruita del temps Iogurt Fruita del temps Fruita del temps 

DILLUNS 23 DIMARTS 24  DIMECRES 25  DIJOUS  26 DIVENDRES 27  
Arròs a la marinera 
(pèsols, tomàquet, 

ceba i lluç) 

Crema de verdures 
(pastanaga, bledes, 

porro i ceba) 

Cigrons estofats  
ecològics amb 

espinacs 

Tallarines  ecològics 

bolonyesa (vedella, 
tomàquet i formatge) 

Patates estofades 
amb bacallà i porro 

Croquetes de peix 
amb amanida  

(enciam, ceba i blat 
de moro)  

Mandonguilles (vedella i 
porc) amb salsa de 

tomàquet i ceba 

Truita de carbassó 
amb amanida 

(enciam, pastanaga i 
olives) 

Tilapia al forn amb salsa 
verda i pèsols 

Pollastre al forn 
amanida (enciam, 
tomàquet i soja) 

Fruita del temps Fruita del temps Flam   Fruita del temps  
Fruita del temps 

ecològica 

DILLUNS 30     

FESTA  

    

    

    


