
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

2/3 3/3 4/3 5/3 6/3

Mongetes seques amb sofregit 

de tomàquet i ceba

Panatxé de verdures del temps Espirals amb tomàquet 

gratinats

Arròs amb verdures Crema de verdures amb 

crostonets

Llom a la planxa amb picada d'all 

i julivert i amanida d'enciam i 

remolatxa

Pollastre al forn amb tomàquet i 

ceba

Lluç a la marinera (amb gambes i 

musclos)

Salsitxes d'au amb juliana 

d'enciam i blat de moro

Truita de patates i ceba amb 

amanida d'enciam i tomàquet

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps

9/3 10/3 11/3 12/3 13/3

Espinacs amb patates saltejats Macarrons a la napolitana Llenties estofades amb 

pastanaga, ceba i tomàquet

Crema de carbassa Sopa d'escudella amb cigrons, 

col i fideus

Croquetes de bacallà amb variat 

d'enciams, pastanaga i olives

Broqueta de gall dindi al curry 

amb enciam i tomàquets cherry

Truita de formatge amb juliana 

d'enciam i olives negres

Arròs amb carxofes i pollastre Hamburguesa de vedella amb 

patates fregides casolanes

Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Macedònia de fruites Fruita del temps

16/3 17/3 18/3 19/3 20/3

Arròs amb tomàquet Mongetes del Ganxet guisades 

amb verdures

Menestra de verdures 

saltejades

Sopa de brou amb galets Espaguetis amb tomàquet

Truita francesa amb amanida 

d'enciam, tomàquet i formatge 

fresc

Filet de lluç a la planxa amb 

tomàquet natural amanit

Estofat de vedella amb patates Bacallà arrebossat amb amanida 

d'enciam i pastanaga

Pollastre al forn amb fines 

herbes i variat d'enciams i 

pipes

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Crema de vainilla Taronja amb canyella

23/3 24/3 25/3 26/3 27/3

Crema de pastanaga amb 

crostons

Arròs tres delícies (amb 

pastanaga, pèsols i truita)

Coliflor gratinada amb beixamel Macarrons amb saltejat de 

verdures i tomàquet

Sopa de brou amb juliana de 

verdures

Cigrons estofats amb espinacs i 

ou dur

Filet de gall enfarinat amb 

amanida d'enciam i tomàquet 

natural

Truita de verdures amb enciam 

i cherrys

Llom a la planxa amb carbassó i 

albergínia

Pit de pollastre a la planxa amb 

amanida d'enciam i blat de 

moro

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

30/3 31/3

Bledes amb patates saltejades 

amb all

Espirals al pesto

Truita de mongetes seques amb 

enciam, canonges i tomàquet

Salmó al forn amb llimona i 

amanida d'enciam

Fruita del temps Fruita del temps

Dinar

RC Serveis

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar

ESCOLA 

COVES D'EN 

CIMANY
Dinar

Menú MARÇ 

2020 Dinar

Dinar

GENERAL

Menús elaborats i revisats: Yaiza Molina

NºCol: CAT001435

Supervisora: Montserrat Prat



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

2/3 3/3 4/3 5/3 6/3

Mongetes seques amb sofregit 

de tomàquet i ceba

Panatxé de verdures del temps Espirals amb tomàquet 

gratinats

Arròs amb verdures Crema de verdures amb 

crostonets

Llom a la planxa amb picada d'all 

i julivert i amanida d'enciam i 

remolatxa

Pollastre al forn amb tomàquet i 

ceba

Lluç a la marinera (amb gambes i 

musclos)

Salsitxes d'au amb juliana 

d'enciam i blat de moro

Truita de patates i ceba amb 

amanida d'enciam i tomàquet

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps

9/3 10/3 11/3 12/3 13/3

Espinacs amb patates saltejats Macarrons a la napolitana Llenties estofades amb 

pastanaga, ceba i tomàquet

Crema de carbassa Sopa d'escudella amb cigrons, 

col i fideus

Croquetes de bacallà amb variat 

d'enciams, pastanaga i olives

Broqueta de gall dindi al curry 

amb enciam i tomàquets cherry

Truita de formatge amb juliana 

d'enciam i olives negres

Arròs amb carxofes i pollastre Hamburguesa de vedella amb 

patates fregides casolanes

Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Macedònia de fruites Fruita del temps

16/3 17/3 18/3 19/3 20/3

Arròs amb tomàquet Mongetes del Ganxet guisades 

amb verdures

Menestra de verdures 

saltejades

Sopa de brou amb galets Espaguetis amb tomàquet

Truita francesa amb amanida 

d'enciam, tomàquet i formatge 

fresc

Filet de lluç a la planxa amb 

tomàquet natural amanit

Estofat de vedella amb patates Bacallà arrebossat amb amanida 

d'enciam i pastanaga

Pollastre al forn amb fines 

herbes i variat d'enciams 

(sense pipes)

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Crema de vainilla (s/fruits secs) Taronja amb canyella

23/3 24/3 25/3 26/3 27/3

Crema de pastanaga amb 

crostons

Arròs tres delícies (amb 

pastanaga, pèsols i truita)

Coliflor amb patata al vapor Macarrons amb saltejat de 

verdures i tomàquet

Sopa de brou amb juliana de 

verdures

Cigrons estofats amb espinacs i 

ou dur

Filet de gall enfarinat amb 

amanida d'enciam i tomàquet 

natural

Truita de verdures amb enciam 

i cherrys

Llom a la planxa amb carbassó i 

albergínia

Pit de pollastre a la planxa amb 

amanida d'enciam i blat de 

moro

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

30/3 31/3

Bledes amb patates saltejades 

amb all

Espirals al pesto (sense pinyons)

Truita de mongetes seques amb 

enciam, canonges i tomàquet

Salmó al forn amb llimona i 

amanida d'enciam

Fruita del temps Fruita del temps

Dinar

RC Serveis

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar

ESCOLA 

COVES D'EN 

CIMANY
Dinar

Menú MARÇ 

2020 Dinar

Dinar

NO FRUITS 

SECS

Menús elaborats i revisats: Yaiza Molina

NºCol: CAT001435

Supervisora: Montserrat Prat



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

2/3 3/3 4/3 5/3 6/3

Mongetes seques amb sofregit 

de tomàquet i ceba

Panatxé de verdures del temps Espirals amb tomàquet 

gratinats

Arròs amb verdures Crema de verdures amb 

crostonets

Llom a la planxa amb picada d'all 

i julivert i amanida d'enciam i 

remolatxa

Pollastre al forn amb tomàquet i 

ceba

Lluç a la marinera (amb gambes i 

musclos)

Salsitxes d'au amb juliana 

d'enciam i blat de moro

Truita de patates i ceba amb 

amanida d'enciam i tomàquet

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps

9/3 10/3 11/3 12/3 13/3

Espinacs amb patates saltejats Macarrons a la napolitana Llenties estofades amb 

pastanaga, ceba i tomàquet

Crema de carbassa Sopa d'escudella amb cigrons, 

col i fideus

Croquetes de bacallà amb variat 

d'enciams, pastanaga i olives

Broqueta de gall dindi al curry 

amb enciam i tomàquets cherry

Truita de formatge amb juliana 

d'enciam i olives negres

Arròs amb carxofes i pollastre Hamburguesa de vedella amb 

patates fregides casolanes

Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Macedònia de fruites Fruita del temps

16/3 17/3 18/3 19/3 20/3

Arròs amb tomàquet Mongetes del Ganxet guisades 

amb verdures

Menestra de verdures 

saltejades

Sopa de brou amb galets Espaguetis amb tomàquet

Truita francesa amb amanida 

d'enciam, tomàquet i formatge 

fresc

Filet de lluç a la planxa amb 

tomàquet natural amanit

Estofat de vedella amb patates Bacallà arrebossat amb amanida 

d'enciam i pastanaga

Pollastre al forn amb fines 

herbes i variat d'enciams i 

pipes

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Crema de vainilla Taronja amb canyella

23/3 24/3 25/3 26/3 27/3

Crema de pastanaga amb 

crostons

Arròs tres delícies (amb 

pastanaga, pèsols i truita)

Coliflor gratinada amb beixamel Macarrons amb saltejat de 

verdures i tomàquet

Sopa de brou amb juliana de 

verdures

Cigrons estofats amb espinacs i 

ou dur

Filet de gall enfarinat amb 

amanida d'enciam i tomàquet 

natural

Truita de verdures amb enciam 

i cherrys

Llom a la planxa amb carbassó i 

albergínia

Pit de pollastre a la planxa amb 

amanida d'enciam i blat de 

moro

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

30/3 31/3

Bledes amb patates saltejades 

amb all

Espirals al pesto

Truita de mongetes seques amb 

enciam, canonges i tomàquet

Salmó al forn amb llimona i 

amanida d'enciam

Fruita del temps Fruita del temps

Dinar

RC Serveis

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar

ESCOLA 

COVES D'EN 

CIMANY
Dinar

Menú MARÇ 

2020 Dinar

Dinar

NO HALAL

Menús elaborats i revisats: Yaiza Molina

NºCol: CAT001435

Supervisora: Montserrat Prat



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

2/3 3/3 4/3 5/3 6/3

Mongetes seques amb sofregit 

de tomàquet i ceba

Panatxé de verdures del temps Espirals amb tomàquet 

gratinats

Arròs amb verdures Crema de verdures amb 

crostonets

Llom a la planxa amb picada d'all 

i julivert i amanida d'enciam i 

remolatxa

Pollastre al forn amb tomàquet i 

ceba

Lluç a la marinera (amb gambes i 

musclos)

Salsitxes d'au amb juliana 

d'enciam i blat de moro

Truita de patates i ceba amb 

amanida d'enciam i tomàquet

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps

9/3 10/3 11/3 12/3 13/3

Espinacs amb patates saltejats Macarrons a la napolitana Cigrons estofats amb 

pastanaga, ceba i tomàquet

Crema de carbassa Sopa d'escudella amb cigrons, 

col i fideus

Croquetes de bacallà amb variat 

d'enciams, pastanaga i olives

Broqueta de gall dindi al curry 

amb enciam i tomàquets cherry

Truita de formatge amb juliana 

d'enciam i olives negres

Arròs amb carxofes i pollastre Hamburguesa de vedella amb 

patates fregides casolanes

Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Macedònia de fruites Fruita del temps

16/3 17/3 18/3 19/3 20/3

Arròs amb tomàquet Mongetes del Ganxet guisades 

amb verdures

Menestra de verdures 

saltejades

Sopa de brou amb galets Espaguetis amb tomàquet

Truita francesa amb amanida 

d'enciam, tomàquet i formatge 

fresc

Filet de lluç a la planxa amb 

tomàquet natural amanit

Estofat de vedella amb patates Bacallà arrebossat amb amanida 

d'enciam i pastanaga

Pollastre al forn amb fines 

herbes i variat d'enciams i 

pipes

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Crema de vainilla Taronja amb canyella

23/3 24/3 25/3 26/3 27/3

Crema de pastanaga amb 

crostons

Arròs tres delícies (amb 

pastanaga, pèsols i truita)

Coliflor gratinada amb beixamel Macarrons amb saltejat de 

verdures i tomàquet

Sopa de brou amb juliana de 

verdures

Cigrons estofats amb espinacs i 

ou dur

Filet de gall enfarinat amb 

amanida d'enciam i tomàquet 

natural

Truita de verdures amb enciam 

i cherrys

Llom a la planxa amb carbassó i 

albergínia

Pit de pollastre a la planxa amb 

amanida d'enciam i blat de 

moro

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

30/3 31/3

Bledes amb patates saltejades 

amb all

Espirals al pesto

Truita de mongetes seques amb 

enciam, canonges i tomàquet

Salmó al forn amb llimona i 

amanida d'enciam

Fruita del temps Fruita del temps

Dinar

RC Serveis

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar

ESCOLA 

COVES D'EN 

CIMANY
Dinar

Menú MARÇ 

2020 Dinar

Dinar

NO 

LLENTIES

Menús elaborats i revisats: Yaiza Molina

NºCol: CAT001435

Supervisora: Montserrat Prat



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

2/3 3/3 4/3 5/3 6/3

Crema de carbassó Panatxé de verdures del temps Espirals amb tomàquet 

gratinats

Arròs amb verdures Crema de verdures amb 

crostonets

Mongetes seques amb sofregit 

de tomàquet i ceba

Pollastre al forn amb tomàquet i 

ceba

Lluç a la marinera (amb gambes i 

musclos)

Salsitxes d'au amb juliana 

d'enciam i blat de moro

Truita de patates i ceba amb 

amanida d'enciam i tomàquet

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps

9/3 10/3 11/3 12/3 13/3

Espinacs amb patates saltejats Macarrons a la napolitana Cigrons estofats amb 

pastanaga, ceba i tomàquet

Crema de carbassa Sopa d'escudella amb cigrons, 

col i fideus (brou vegetal)

Croquetes de bacallà amb variat 

d'enciams, pastanaga i olives

Broqueta de gall dindi al curry 

amb enciam i tomàquets cherry

Truita de formatge amb juliana 

d'enciam i olives negres

Arròs amb carxofes i pollastre Hamburguesa de vedella amb 

patates fregides casolanes

Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Macedònia de fruites Fruita del temps

16/3 17/3 18/3 19/3 20/3

Arròs amb tomàquet Mongetes del Ganxet guisades 

amb verdures

Menestra de verdures 

saltejades

Sopa de brou vegetal amb galets Espaguetis amb tomàquet

Truita francesa amb amanida 

d'enciam, tomàquet i formatge 

fresc

Filet de lluç a la planxa amb 

tomàquet natural amanit

Estofat de vedella amb patates Bacallà arrebossat amb amanida 

d'enciam i pastanaga

Pollastre al forn amb fines 

herbes i variat d'enciams i 

pipes

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Crema de vainilla Taronja amb canyella

23/3 24/3 25/3 26/3 27/3

Crema de pastanaga amb 

crostons

Arròs tres delícies (amb 

pastanaga, pèsols i truita)

Coliflor gratinada amb beixamel Macarrons amb saltejat de 

verdures i tomàquet

Sopa de brou vegetal amb 

juliana de verdures

Cigrons estofats amb espinacs i 

ou dur

Filet de gall enfarinat amb 

amanida d'enciam i tomàquet 

natural

Truita de verdures amb enciam 

i cherrys

Gall dindi a la planxa amb 

carbassó i albergínia

Pit de pollastre a la planxa amb 

amanida d'enciam i blat de 

moro

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

30/3 31/3

Bledes amb patates saltejades 

amb all

Espirals al pesto

Truita de mongetes seques amb 

enciam, canonges i tomàquet

Salmó al forn amb llimona i 

amanida d'enciam

Fruita del temps Fruita del temps

Dinar

RC Serveis

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar

ESCOLA 

COVES D'EN 

CIMANY
Dinar

Menú MARÇ 

2020 Dinar

Dinar

NO PORC NI 

LLENTIES

Menús elaborats i revisats: Yaiza Molina

NºCol: CAT001435

Supervisora: Montserrat Prat



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

2/3 3/3 4/3 5/3 6/3

Crema de carbassó Panatxé de verdures del temps Espirals amb tomàquet 

gratinats

Arròs amb verdures Crema de verdures amb 

crostonets

Mongetes seques amb sofregit 

de tomàquet i ceba

Pollastre al forn amb tomàquet i 

ceba

Lluç a la marinera (amb gambes i 

musclos)

Salsitxes d'au amb juliana 

d'enciam i blat de moro

Truita de patates i ceba amb 

amanida d'enciam i tomàquet

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps

9/3 10/3 11/3 12/3 13/3

Espinacs amb patates saltejats Macarrons a la napolitana Llenties estofades amb 

pastanaga, ceba i tomàquet

Crema de carbassa Sopa d'escudella amb cigrons, 

col i fideus (brou vegetal)

Croquetes de bacallà amb variat 

d'enciams, pastanaga i olives

Broqueta de gall dindi al curry 

amb enciam i tomàquets cherry

Truita de formatge amb juliana 

d'enciam i olives negres

Arròs amb carxofes i pollastre Hamburguesa de vedella amb 

patates fregides casolanes

Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Macedònia de fruites Fruita del temps

16/3 17/3 18/3 19/3 20/3

Arròs amb tomàquet Mongetes del Ganxet guisades 

amb verdures

Menestra de verdures 

saltejades

Sopa de brou vegetal amb galets Espaguetis amb tomàquet

Truita francesa amb amanida 

d'enciam, tomàquet i formatge 

fresc

Filet de lluç a la planxa amb 

tomàquet natural amanit

Estofat de vedella amb patates Bacallà arrebossat amb amanida 

d'enciam i pastanaga

Pollastre al forn amb fines 

herbes i variat d'enciams i 

pipes

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Crema de vainilla Taronja amb canyella

23/3 24/3 25/3 26/3 27/3

Crema de pastanaga amb 

crostons

Arròs tres delícies (amb 

pastanaga, pèsols i truita)

Coliflor gratinada amb beixamel Macarrons amb saltejat de 

verdures i tomàquet

Sopa de brou vegetal amb 

juliana de verdures

Cigrons estofats amb espinacs i 

ou dur

Filet de gall enfarinat amb 

amanida d'enciam i tomàquet 

natural

Truita de verdures amb enciam 

i cherrys

Gall dindi a la planxa amb 

carbassó i albergínia

Pit de pollastre a la planxa amb 

amanida d'enciam i blat de 

moro

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

30/3 31/3

Bledes amb patates saltejades 

amb all

Espirals al pesto

Truita de mongetes seques amb 

enciam, canonges i tomàquet

Salmó al forn amb llimona i 

amanida d'enciam

Fruita del temps Fruita del temps

Dinar

RC Serveis

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar

ESCOLA 

COVES D'EN 

CIMANY
Dinar

Menú MARÇ 

2020 Dinar

Dinar

NO PORC

Menús elaborats i revisats: Yaiza Molina

NºCol: CAT001435

Supervisora: Montserrat Prat



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

2/3 3/3 4/3 5/3 6/3

Crema de carbassó Panatxé de verdures del temps Espirals amb tomàquet 

gratinats

Arròs amb verdures Crema de verdures amb 

crostonets

Mongetes seques amb sofregit 

de tomàquet i ceba

Cigrons saltejats amb tomàquet 

i ceba

Truita francesa amb enciam i 

olives

Hamburguesa vegetal amb 

juliana d'enciam i blat de moro

Truita de patates i ceba amb 

amanida d'enciam i tomàquet

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps

9/3 10/3 11/3 12/3 13/3

Espinacs amb patates saltejats Amanida variada Llenties estofades amb 

pastanaga, ceba i tomàquet

Crema de carbassa Sopa d'escudella amb cigrons, 

col i fideus (brou vegetal)

Varetes de verdures amb variat 

d'enciams, pastanaga i olives

Macarrons a la napolitana Truita de formatge amb juliana 

d'enciam i olives negres

Arròs amb carxofes Hamburguesa vegetal amb 

patates fregides casolanes

Fruita del temps Iogurt natural Fruita del temps Macedònia de fruites Fruita del temps

16/3 17/3 18/3 19/3 20/3

Arròs amb tomàquet Crema de porros Menestra de verdures 

saltejades

Sopa de brou vegetal amb galets Espaguetis amb tomàquet

Truita francesa amb amanida 

d'enciam, tomàquet i formatge 

fresc

Mongetes del Ganxet guisades 

amb verdures

Mandonguilles de seitan amb 

patates

Llenties saltejades amb 

verdures

Truita de fines herbes i variat 

d'enciams i pipes

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Crema de vainilla Taronja amb canyella

23/3 24/3 25/3 26/3 27/3

Crema de pastanaga amb 

crostons

Amanida verda Coliflor gratinada amb beixamel Macarrons amb saltejat de 

verdures i tomàquet

Sopa de brou vegetal amb 

juliana de verdures

Cigrons estofats amb espinacs i 

ou dur

Arròs tres delícies (amb 

pastanaga, pèsols i truita)

Truita de verdures amb enciam 

i cherrys

Hamburguesa vegetal amb 

carbassó i albergínia a la planxa

Mongetes seques saltejades 

amb salsa de tomàquet, all i 

julivert

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Iogurt natural

30/3 31/3

Bledes amb patates saltejades 

amb all

Espirals al pesto

Truita de mongetes seques amb 

enciam, canonges i tomàquet

Varetes de verdures amb 

amanida d'enciam

Fruita del temps Fruita del temps

Dinar

RC Serveis

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar

ESCOLA 

COVES D'EN 

CIMANY
Dinar

Menú MARÇ 

2020 Dinar

Dinar
MENÚ 

OVOLACTEO-

VEGETARIÀ

Menús elaborats i revisats: Yaiza Molina

NºCol: CAT001435

Supervisora: Montserrat Prat



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

2/3 3/3 4/3 5/3 6/3

Crema de carbassó (sense llet ni 

derivats)

Panatxé de verdures del temps Amanida verda Arròs amb verdures Crema de verdures amb 

crostonets (sense llet ni 

derivats)

Mongetes seques amb sofregit 

de tomàquet i ceba

Cigrons saltejats amb tomàquet 

i ceba

Espirals amb tomàquet (sense 

formatge)

Hamburguesa vegetal amb 

juliana d'enciam i blat de moro

Llenties saltejades amb 

verdures

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps

9/3 10/3 11/3 12/3 13/3

Espinacs amb patates saltejats Amanida variada Graellada de verdures Crema de carbassa (sense llet ni 

derivats)

Sopa d'escudella amb cigrons, 

col i fideus (brou vegetal)

Varetes de verdures amb variat 

d'enciams, pastanaga i olives

Macarrons a la napolitana Llenties estofades amb 

pastanaga, ceba i tomàquet

Arròs amb carxofes Hamburguesa vegetal amb 

patates fregides casolanes

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Macedònia de fruites Fruita del temps

16/3 17/3 18/3 19/3 20/3

Verdura del temps amb patata Crema de porros (sense llet ni 

derivats)

Menestra de verdures 

saltejades

Sopa de brou vegetal amb galets Espaguetis amb tomàquet

Arròs amb tomàquet Mongetes del Ganxet guisades 

amb verdures

Mandonguilles de seitan amb 

patates

Llenties saltejades amb 

verdures

Varetes de verdures amb 

variat d'enciams i pipes

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Taronja amb canyella

23/3 24/3 25/3 26/3 27/3

Crema de pastanaga amb 

crostons (sense llet ni derivats)

Amanida verda Coliflor amb patata al vapor Macarrons amb saltejat de 

verdures i tomàquet

Sopa de brou vegetal amb 

juliana de verdures

Cigrons estofats amb espinacs 

(sense ou dur)

Arròs amb pastanaga i pèsols Amanida de llenties amb enciam 

i cherrys

Hamburguesa vegetal amb 

carbassó i albergínia a la planxa

Mongetes seques saltejades 

amb salsa de tomàquet, all i 

julivert

Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps Fruita del temps

30/3 31/3

Bledes amb patates saltejades 

amb all

Espirals al pesto (sense 

formatge)

Amanida de mongetes seques 

amb enciam, canonges i 

tomàquet

Varetes de verdures amb 

amanida d'enciam

Fruita del temps Fruita del temps

Dinar

RC Serveis

Menjadors                                                                                                                          

sostenibles i educació 

en el lleure 

Dinar

ESCOLA 

COVES D'EN 

CIMANY
Dinar

Menú MARÇ 

2020 Dinar

Dinar

MENÚ VEGÀ

Menús elaborats i revisats: Yaiza Molina

NºCol: CAT001435

Supervisora: Montserrat Prat


