
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/4

Panatxé de verdures saltejat amb 

all i oli d'oliva

Pernilets de pollastre al forn amb 

tomàquet i ceba

Fruita del temps
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Arròs  de verdures

Hamburguesa vegetal

Fruita

4/4 5/4 6/4 7/4 8/4

Llentíes estofades amb verdures Crema tebia de porros amb 

crotonets de pa torrat

Arròs amb tomàquet Patates guisades amb verduretes Sopa de brou amb galets

Truita de patates amb  amanida 

d´enciam i pastanaga ratllada

Espirals integrals amb bolonyesa de 

soja gratinats amb formatge

Lluç enfarinat  amb enciam, olives i 

blat de moro

Carn magra al allet amb enciams 

variats, rúcula i tomàquet

Pit de pollastre arrebossat  amb 

patates fregides casolanes

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Postres especial
kcal 776 prot 24,78 hc 107,65 lip 28,49 kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Sopa de peix amb arròs Quinoa amb bròquil Minestra de verdures Crema de llegums Amanida

Gall dindi a la planxa Truita francesa Croquetes de formatge Peix blau enfarinat Vedella a la planxa

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

18/4 19/4 20/4 21/4 22/4

Llentíes casolanes amb daus de 

pastanaga i verduretes

Mongeta tendra amb patates Arròs integral amb verdures Crema d´espinacs amb formatge 

ratllat

     FESTA Truita francesa amb enciam,  olives 

i tomàquet

Mandonguilles de vedella guisades amb 

pèsols, pastanaga  i xampinyons

Rap a l'andalusa amb enciam, col 

lombarda i olives

Cigrons saltats amb tomàquet, 

verdures i cus cus

Fruita de temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada
kcal 776 prot 24,78 hc 107,65 lip 28,49 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 735 prot 45 hc 76 lip 17

Crema de verdures Cigrons saltejats Timbal de verdures Amanida

Raviolis de carn Salmó al forn Hamburguesa de vedella Crepes casolans de pernil i formatge

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita

25/4 26/4 27/4 JORNADA D´HONDURAS      28/4 29/4

Llesques de patata, ceba i tomàquet 

al forn gratinat 

Sopa d´escudella amb fideos, col i 

cigrons

Espaguetis a la siciliana amb 

alfàbrega i olives negres

Arroz de maiz Amanida d´enciams variats amb 

formatge fresc, tomàquet i olives

Lluç enfarinat amb amanida 

d´enciam, blat de moro i olives

Llom a la planxa amb picada d´all i 

julivert amb enciam i tomàquet

Truita de carbassó amb enciams 

variats, brots de soja i olives 

Baleadas de fríjoles Arròs a la cassola amb verdures i 

pollastre

Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada Plátano en miel Fruita de Temporada
kcal 708 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 778 prot 44 hc 62 lip 34 kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33

Sopa de brou Graellada de verdures Crema de pastanaga Verdura del temps amb patates Arròs amb vedures

Pit pollastre planxa Mongetes seques saltejades Gall dindi rostit Ous al plat Peix blau enfarinat

Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt natural

Dinar

Proposta 

Sopar

Dinar

ABRIL 2022

COVES 

D´EN 

CIMANY

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

Dinar

  BONA PASQUA

BASAL

Menús elaborats 
i revisats -  
Cristina 
Echevarria 
CODINUCAT 
(001118) 
Supervisora: 

Parlem de sostenibilitat de les llegums 
Sabies que per produir 1 kilo de proteïna de vedella enfront 1 kilo de llegum necessitem... 
18 vegades més superficie de sòl 
10 vegades més aigua 
9 vegades més combustible 
10 vegades més pesticides 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/4

Panatxé de verdures saltejat amb 

all i oli d'oliva

Pernilets de pollastre al forn amb 

tomàquet i ceba

Fruita del temps
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Arròs  de verdures

Hamburguesa vegetal

Fruita

4/4 5/4 6/4 7/4 8/4

Llentíes estofades amb verdures Crema tebia de porros amb 

crotonets de pa torrat

Arròs amb tomàquet Patates guisades amb verduretes Sopa de brou amb galets

Truita de patates amb  amanida 

d´enciam i pastanaga ratllada

Espirals integrals amb bolonyesa de 

soja gratinats amb formatge

Lluç enfarinat  amb enciam, olives i 

blat de moro

Carn magra al allet amb enciams 

variats, rúcula i tomàquet

Pit de pollastre arrebossat  amb 

patates fregides casolanes

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Postres especial
kcal 776 prot 24,78 hc 107,65 lip 28,49 kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Sopa de peix amb arròs Quinoa amb bròquil Minestra de verdures Crema de llegums Amanida

Gall dindi a la planxa Truita francesa Croquetes de formatge Peix blau enfarinat Vedella a la planxa

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

18/4 19/4 20/4 21/4 22/4

Llentíes casolanes amb daus de 

pastanaga i verduretes

Mongeta tendra amb patates Arròs integral amb verdures Crema d´espinacs amb formatge 

ratllat

     FESTA Truita francesa amb enciam,  olives 

i tomàquet

Mandonguilles de vedella guisades amb 

pèsols, pastanaga  i xampinyons

Rap a l'andalusa amb enciam, col 

lombarda i olives

Cigrons saltats amb tomàquet, 

verdures i cus cus

Fruita de temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada
kcal 776 prot 24,78 hc 107,65 lip 28,49 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 735 prot 45 hc 76 lip 17

Crema de verdures Cigrons saltejats Timbal de verdures Amanida

Raviolis de carn Salmó al forn Hamburguesa de vedella Crepes casolans de pernil i formatge

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita

25/4 26/4 27/4 JORNADA D´HONDURAS      28/4 29/4

Llesques de patata, ceba i tomàquet 

al forn gratinat 

Sopa d´escudella amb fideos, col i 

cigrons

Espaguetis a la siciliana amb 

alfàbrega i olives negres

Arroz de maiz Amanida d´enciams variats amb 

formatge fresc, tomàquet i olives

Lluç enfarinat amb amanida 

d´enciam, blat de moro i olives

Llom a la planxa amb picada d´all i 

julivert amb enciam i tomàquet

Truita de carbassó amb enciams 

variats, brots de soja i olives 

Baleadas de fríjoles Arròs a la cassola amb verdures i 

pollastre

Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada Plátano en miel Fruita de Temporada
kcal 708 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 778 prot 44 hc 62 lip 34 kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33

Sopa de brou Graellada de verdures Crema de pastanaga Verdura del temps amb patates Arròs amb vedures

Pit pollastre planxa Mongetes seques saltejades Gall dindi rostit Ous al plat Peix blau enfarinat

Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt natural

ABRIL 2022
Dinar

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D´EN 

CIMANY

NO HALAL

  BONA PASQUA

Dinar

Menús elaborats 
i revisats -  
Cristina 
Echevarria 
CODINUCAT 
(001118) 
Supervisora: 

Parlem de sostenibilitat de les llegums 
Sabies que per produir 1 kilo de proteïna de vedella enfront 1 kilo de llegum necessitem... 
18 vegades més superficie de sòl 
10 vegades més aigua 
9 vegades més combustible 
10 vegades més pesticides 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/4

Panatxé de verdures saltejat amb 

all i oli d'oliva

Pernilets de pollastre al forn amb 

tomàquet i ceba

Fruita del temps
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Arròs  de verdures

Hamburguesa vegetal

Fruita

4/4 5/4 6/4 7/4 8/4

Llentíes estofades amb verdures Crema tebia de porros amb crotonets de 

pa torrat (s/llet ni derivats)

Arròs amb tomàquet Patates guisades amb verduretes Sopa de brou amb galets

Truita de patates amb  amanida 

d´enciam i pastanaga ratllada

Espirals integrals amb bolonyesa de 

soja (s/formatge)

Lluç enfarinat  amb enciam, olives i 

blat de moro

Carn magra al allet amb enciams 

variats, rúcula i tomàquet

Pit de pollastre arrebossat  amb 

patates fregides casolanes

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 776 prot 24,78 hc 107,65 lip 28,49 kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Sopa de peix amb arròs Quinoa amb bròquil Minestra de verdures Crema de llegums Amanida

Gall dindi a la planxa Truita francesa Croquetes de formatge Peix blau enfarinat Vedella a la planxa

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

18/4 19/4 20/4 21/4 22/4

Llentíes casolanes amb daus de 

pastanaga i verduretes

Mongeta tendra amb patates Arròs integral amb verdures Crema d´espinacs (s/llet ni 

derivats)

     FESTA Truita francesa amb enciam,  olives 

i tomàquet

Mandonguilles de vedella guisades amb 

pèsols, pastanaga  i xampinyons

Rap a l'andalusa amb enciam, col 

lombarda i olives

Cigrons saltats amb tomàquet, 

verdures i cus cus

Fruita de temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 776 prot 24,78 hc 107,65 lip 28,49 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 735 prot 45 hc 76 lip 17

Crema de verdures Cigrons saltejats Timbal de verdures Amanida

Raviolis de carn Salmó al forn Hamburguesa de vedella Crepes casolans de pernil i formatge

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita

25/4 26/4 27/4 JORNADA D´HONDURAS      28/4 29/4

Llesques de patata, ceba i tomàquet 

al forn

Sopa d´escudella amb fideos, col i 

cigrons

Espaguetis a la siciliana amb alfàbrega i 

olives negres (s/formatge)

Arroz de maiz (s/llet ni derivats) Amanida d´enciams variats amb 

tomàquet i olives

Lluç enfarinat amb amanida 

d´enciam, blat de moro i olives

Llom a la planxa amb picada d´all i 

julivert amb enciam i tomàquet

Truita de carbassó amb enciams 

variats, brots de soja i olives 

Baleadas de fríjoles (s/formatge) Arròs a la cassola amb verdures i 

pollastre

Fruita de Temporada Fruita de temporada Fruita de Temporada Plátano en miel Fruita de Temporada
kcal 708 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 778 prot 44 hc 62 lip 34 kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33

Sopa de brou Graellada de verdures Crema de pastanaga Verdura del temps amb patates Arròs amb vedures

Pit pollastre planxa Mongetes seques saltejades Gall dindi rostit Ous al plat Peix blau enfarinat

Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt natural

Dinar

Proposta 

Sopar

NO HALAL 

NO 

LACTOSA

ABRIL 2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D´EN 

CIMANY Dinar

Proposta 

Sopar

  BONA PASQUA

Dinar

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Menús elaborats 
i revisats -  
Cristina 
Echevarria 
CODINUCAT 
(001118) 
Supervisora: 

Parlem de sostenibilitat de les llegums 
Sabies que per produir 1 kilo de proteïna de vedella enfront 1 kilo de llegum necessitem... 
18 vegades més superficie de sòl 
10 vegades més aigua 
9 vegades més combustible 
10 vegades més pesticides 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/4

Panatxé de verdures saltejat amb 

all i oli d'oliva

Pernilets de pollastre al forn amb 

tomàquet i ceba

Fruita del temps
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Arròs  de verdures

Hamburguesa vegetal

Fruita

4/4 5/4 6/4 7/4 8/4

Llentíes estofades amb verdures Crema tebia de porros amb 

crotonets de pa torrat

Arròs amb tomàquet Patates guisades amb verduretes Sopa de brou d'au amb galets

Truita de patates amb  amanida 

d´enciam i pastanaga ratllada

Espirals integrals amb bolonyesa de 

soja gratinats amb formatge

Lluç enfarinat  amb enciam, olives i 

blat de moro

Carn magra al allet (no porc) amb 

enciams variats, rúcula i tomàquet

Pit de pollastre arrebossat  amb 

patates fregides casolanes

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Postres especial
kcal 776 prot 24,78 hc 107,65 lip 28,49 kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Sopa de peix amb arròs Quinoa amb bròquil Minestra de verdures Crema de llegums Amanida

Gall dindi a la planxa Truita francesa Croquetes de formatge Peix blau enfarinat Vedella a la planxa

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

18/4 19/4 20/4 21/4 22/4

Llentíes casolanes amb daus de 

pastanaga i verduretes

Mongeta tendra amb patates Arròs integral amb verdures Crema d´espinacs amb formatge 

ratllat

     FESTA Truita francesa amb enciam,  olives 

i tomàquet

Mandonguilles de vedella guisades amb 

pèsols, pastanaga  i xampinyons

Rap a l'andalusa amb enciam, col 

lombarda i olives

Cigrons saltats amb tomàquet, 

verdures i cus cus

Fruita de temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada
kcal 776 prot 24,78 hc 107,65 lip 28,49 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 735 prot 45 hc 76 lip 17

Crema de verdures Cigrons saltejats Timbal de verdures Amanida

Raviolis de carn Salmó al forn Hamburguesa de vedella Crepes casolans de pernil i formatge

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita

25/4 26/4 27/4 JORNADA D´HONDURAS      28/4 29/4

Llesques de patata, ceba i tomàquet 

al forn gratinat 

Sopa d'au amb fideos, col i cigrons Espaguetis a la siciliana amb 

alfàbrega i olives negres

Arroz de maiz Amanida d´enciams variats amb 

formatge fresc, tomàquet i olives

Lluç enfarinat amb amanida 

d´enciam, blat de moro i olives

Carn magra (no porc) a la planxa amb picada 

d´all i julivert amb enciam i tomàquet

Truita de carbassó amb enciams 

variats, brots de soja i olives 

Baleadas de fríjoles Arròs a la cassola amb verdures i 

pollastre

Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada Plátano en miel Fruita de Temporada
kcal 708 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 778 prot 44 hc 62 lip 34 kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33

Sopa de brou Graellada de verdures Crema de pastanaga Verdura del temps amb patates Arròs amb vedures

Pit pollastre planxa Mongetes seques saltejades Gall dindi rostit Ous al plat Peix blau enfarinat

Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt natural

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

ABRIL 2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D´EN 

CIMANY Dinar

NO PORC
Proposta 

Sopar

  BONA PASQUA

Dinar

Menús elaborats 
i revisats -  
Cristina 
Echevarria 
CODINUCAT 
(001118) 
Supervisora: 

Parlem de sostenibilitat de les llegums  
Sabies que per produir 1 kilo de proteïna de vedella enfront 1 kilo de llegum necessitem... 
18 vegades més superficie de sòl 
10 vegades més aigua 
9 vegades més combustible 
10 vegades més pesticides 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/4

Panatxé de verdures saltejat amb 

all i oli d'oliva

Pernilets de pollastre al forn amb 

tomàquet i ceba

Fruita del temps (no kiwi)
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Arròs  de verdures

Hamburguesa vegetal

Fruita

4/4 5/4 6/4 7/4 8/4

Llentíes estofades amb verdures Crema tebia de porros amb 

crotonets de pa torrat

Arròs amb tomàquet Patates guisades amb verduretes Sopa de brou d'au amb galets

Truita de patates amb  amanida 

d´enciam i pastanaga ratllada

Espirals integrals amb bolonyesa de 

soja gratinats amb formatge

Lluç enfarinat  amb enciam, olives i 

blat de moro

Carn magra al allet (no porc) amb 

enciams variats, rúcula i tomàquet

Pit de pollastre arrebossat  amb 

patates fregides casolanes

Fruita de Temporada (no kiwi) Fruita de Temporada (no kiwi) Fruita de Temporada (no kiwi) Fruita de Temporada (no kiwi) Postres especial
kcal 776 prot 24,78 hc 107,65 lip 28,49 kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Sopa de peix amb arròs Quinoa amb bròquil Minestra de verdures Crema de llegums Amanida

Gall dindi a la planxa Truita francesa Croquetes de formatge Peix blau enfarinat Vedella a la planxa

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

18/4 19/4 20/4 21/4 22/4

Llentíes casolanes amb daus de 

pastanaga i verduretes

Mongeta tendra amb patates Arròs integral amb verdures Crema d´espinacs amb formatge 

ratllat

     FESTA Truita francesa amb enciam,  olives 

i tomàquet

Mandonguilles de vedella guisades amb 

pèsols, pastanaga  i xampinyons

Rap a l'andalusa amb enciam, col 

lombarda i olives

Cigrons saltats amb tomàquet, 

verdures i cus cus

Fruita de temporada (no kiwi) Fruita de temporada (no kiwi) Iogurt natural Fruita de temporada (no kiwi)
kcal 776 prot 24,78 hc 107,65 lip 28,49 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 735 prot 45 hc 76 lip 17

Crema de verdures Cigrons saltejats Timbal de verdures Amanida

Raviolis de carn Salmó al forn Hamburguesa de vedella Crepes casolans de pernil i formatge

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita

25/4 26/4 27/4 JORNADA D´HONDURAS      28/4 29/4

Llesques de patata, ceba i tomàquet 

al forn gratinat 

Sopa d'au amb fideos, col i cigrons Espaguetis a la siciliana amb 

alfàbrega i olives negres

Arroz de maiz Amanida d´enciams variats amb 

formatge fresc, tomàquet i olives

Lluç enfarinat amb amanida 

d´enciam, blat de moro i olives

Carn magra (no porc) a la planxa amb picada 

d´all i julivert amb enciam i tomàquet

Truita de carbassó amb enciams 

variats, brots de soja i olives 

Baleadas de fríjoles Arròs a la cassola amb verdures i 

pollastre

Fruita de Temporada (no kiwi) Iogurt natural Fruita de Temporada (no kiwi) Plátano en miel Fruita de Temporada (no kiwi)
kcal 708 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 778 prot 44 hc 62 lip 34 kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33

Sopa de brou Graellada de verdures Crema de pastanaga Verdura del temps amb patates Arròs amb vedures

Pit pollastre planxa Mongetes seques saltejades Gall dindi rostit Ous al plat Peix blau enfarinat

Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt natural

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

ABRIL 2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D´EN 

CIMANY Dinar

NO PORC NO 

KIWI

Proposta 

Sopar

  BONA PASQUA

Dinar

Menús elaborats 
i revisats -  
Cristina 
Echevarria 
CODINUCAT 
(001118) 
Supervisora: 

Parlem de sostenibilitat de les llegums 
Sabies que per produir 1 kilo de proteïna de vedella enfront 1 kilo de llegum necessitem... 
18 vegades més superficie de sòl 
10 vegades més aigua 
9 vegades més combustible 
10 vegades més pesticides 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/4

Panatxé de verdures saltejat amb 

all i oli d'oliva

Pernilets de pollastre al forn amb 

tomàquet i ceba

Fruita del temps
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Arròs  de verdures

Hamburguesa vegetal

Fruita

4/4 5/4 6/4 7/4 8/4

Cigrons estofats amb verdures Crema tebia de porros amb 

crotonets de pa torrat

Arròs amb tomàquet Patates guisades amb verduretes Sopa de brou d'au amb galets

Truita de patates amb  amanida 

d´enciam i pastanaga ratllada

Espirals integrals amb bolonyesa de 

soja gratinats amb formatge

Lluç enfarinat  amb enciam, olives i 

blat de moro

Carn magra al allet (no porc) amb 

enciams variats, rúcula i tomàquet

Pit de pollastre arrebossat  amb 

patates fregides casolanes

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Postres especial
kcal 776 prot 24,78 hc 107,65 lip 28,49 kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Sopa de peix amb arròs Quinoa amb bròquil Minestra de verdures Crema de llegums Amanida

Gall dindi a la planxa Truita francesa Croquetes de formatge Peix blau enfarinat Vedella a la planxa

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

18/4 19/4 20/4 21/4 22/4

Mongetes seques amb daus de 

pastanaga i verduretes

Mongeta tendra amb patates Arròs integral amb verdures Crema d´espinacs amb formatge 

ratllat

     FESTA Truita francesa amb enciam,  olives 

i tomàquet

Mandonguilles de vedella guisades amb 

pèsols, pastanaga  i xampinyons

Rap a l'andalusa amb enciam, col 

lombarda i olives

Cigrons saltats amb tomàquet, 

verdures i cus cus

Fruita de temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada
kcal 776 prot 24,78 hc 107,65 lip 28,49 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 735 prot 45 hc 76 lip 17

Crema de verdures Cigrons saltejats Timbal de verdures Amanida

Raviolis de carn Salmó al forn Hamburguesa de vedella Crepes casolans de pernil i formatge

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita

25/4 26/4 27/4 JORNADA D´HONDURAS      28/4 29/4

Llesques de patata, ceba i tomàquet 

al forn gratinat 

Sopa d'au amb fideos, col i cigrons Espaguetis a la siciliana amb 

alfàbrega i olives negres

Arroz de maiz Amanida d´enciams variats amb 

formatge fresc, tomàquet i olives

Lluç enfarinat amb amanida 

d´enciam, blat de moro i olives

Carn magra (no porc) a la planxa amb picada 

d´all i julivert amb enciam i tomàquet

Truita de carbassó amb enciams 

variats, brots de soja i olives 

Baleadas de fríjoles Arròs a la cassola amb verdures i 

pollastre

Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada Plátano en miel Fruita de Temporada
kcal 708 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 778 prot 44 hc 62 lip 34 kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33

Sopa de brou Graellada de verdures Crema de pastanaga Verdura del temps amb patates Arròs amb vedures

Pit pollastre planxa Mongetes seques saltejades Gall dindi rostit Ous al plat Peix blau enfarinat

Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt natural

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

ABRIL 2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D´EN 

CIMANY Dinar

NO PORC NO 

LLENTIES

Proposta 

Sopar

  BONA PASQUA

Dinar

Menús elaborats 
i revisats -  
Cristina 
Echevarria 
CODINUCAT 
(001118) 
Supervisora: 

Parlem de sostenibilitat de les llegums 
Sabies que per produir 1 kilo de proteïna de vedella enfront 1 kilo de llegum necessitem... 
18 vegades més superficie de sòl 
10 vegades més aigua 
9 vegades més combustible 
10 vegades més pesticides 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/4

Panatxé de verdures saltejat amb 

all i oli d'oliva

Hamburguesa vegetal amb tomàquet 

i ceba

Fruita del temps
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Arròs  de verdures

Hamburguesa vegetal

Fruita

4/4 5/4 6/4 7/4 8/4

Llentíes estofades amb verdures Crema tebia de porros amb 

crotonets de pa torrat

Arròs amb tomàquet Patates guisades amb verduretes Sopa de brou vegetal amb galets

Truita de patates amb  amanida 

d´enciam i pastanaga ratllada

Espirals integrals amb bolonyesa de 

soja gratinats amb formatge

Lluç enfarinat amb enciam, olives i 

blat de moro

Truita francesa amb enciams variats, 

rúcula i tomàquet

Hamburguesa vegetal amb patates 

fregides casolanes

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Postres especial
kcal 776 prot 24,78 hc 107,65 lip 28,49 kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Sopa de peix amb arròs Quinoa amb bròquil Minestra de verdures Crema de llegums Amanida

Gall dindi a la planxa Truita francesa Croquetes de formatge Peix blau enfarinat Vedella a la planxa

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

18/4 19/4 20/4 21/4 22/4

Llentíes casolanes amb daus de 

pastanaga i verduretes

Mongeta tendra amb patates Arròs integral amb verdures Crema d´espinacs amb formatge 

ratllat

     FESTA Truita francesa amb enciam,  olives 

i tomàquet

Mandonguilles vegetals guisades amb 

pèsols, pastanaga  i xampinyons

Rap a l'andalusa amb enciam, col 

lombarda i olives

Cigrons saltats amb tomàquet, 

verdures i cus cus

Fruita de temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada
kcal 776 prot 24,78 hc 107,65 lip 28,49 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 735 prot 45 hc 76 lip 17

Crema de verdures Cigrons saltejats Timbal de verdures Amanida

Raviolis de carn Salmó al forn Hamburguesa de vedella Crepes casolans de pernil i formatge

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita

25/4 26/4 27/4 JORNADA D´HONDURAS      28/4 29/4

Llesques de patata, ceba i tomàquet 

al forn gratinat 

Sopa vegetal amb fideos, col i 

cigrons

Espaguetis a la siciliana amb 

alfàbrega i olives negres

Arroz de maiz Amanida d´enciams variats amb 

formatge fresc, tomàquet i olives

Lluç enfarinat amb amanida 

d´enciam, blat de moro i olives

Hamburguesa vegetal amb enciam i 

tomàquet

Truita de carbassó amb enciams 

variats, brots de soja i olives 

Baleadas de fríjoles Arròs a la cassola amb verdures i 

mongetes seques

Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada Plátano en miel Fruita de Temporada
kcal 708 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 778 prot 44 hc 62 lip 34 kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33

Sopa de brou Graellada de verdures Crema de pastanaga Verdura del temps amb patates Arròs amb vedures

Pit pollastre planxa Mongetes seques saltejades Gall dindi rostit Ous al plat Peix blau enfarinat

Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt natural

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

ABRIL 2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D´EN 

CIMANY Dinar

NO CARN
Proposta 

Sopar

  BONA PASQUA

Dinar

Menús elaborats 
i revisats -  
Cristina 
Echevarria 
CODINUCAT 
(001118) 
Supervisora: 

Parlem de sostenibilitat de les llegums 
Sabies que per produir 1 kilo de proteïna de vedella enfront 1 kilo de llegum necessitem... 
18 vegades més superficie de sòl 
10 vegades més aigua 
9 vegades més combustible 
10 vegades més pesticides 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/4

Panatxé de verdures saltejat amb 

all i oli d'oliva

Pernilets de pollastre al forn amb 

tomàquet i ceba

Fruita del temps
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Arròs  de verdures

Hamburguesa vegetal

Fruita

4/4 5/4 6/4 7/4 8/4

Llentíes estofades amb verdures Crema tebia de porros amb 

crotonets de pa torrat

Arròs amb tomàquet Patates guisades amb verduretes Sopa de brou amb galets

Truita de patates amb  amanida 

d´enciam i pastanaga ratllada

Espirals integrals amb bolonyesa de 

soja gratinats amb formatge

Truita francesa amb enciam, olives i 

blat de moro

Carn magra al allet amb enciams 

variats, rúcula i tomàquet

Pit de pollastre arrebossat  amb 

patates fregides casolanes

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Postres especial
kcal 776 prot 24,78 hc 107,65 lip 28,49 kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Sopa de peix amb arròs Quinoa amb bròquil Minestra de verdures Crema de llegums Amanida

Gall dindi a la planxa Truita francesa Croquetes de formatge Peix blau enfarinat Vedella a la planxa

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

18/4 19/4 20/4 21/4 22/4

Llentíes casolanes amb daus de 

pastanaga i verduretes

Mongeta tendra amb patates Arròs integral amb verdures Crema d´espinacs amb formatge 

ratllat

     FESTA Truita francesa amb enciam,  olives 

i tomàquet

Mandonguilles de vedella guisades amb 

pèsols, pastanaga  i xampinyons

Ous al forn amb enciam, col 

lombarda i olives

Cigrons saltats amb tomàquet, 

verdures i cus cus

Fruita de temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada
kcal 776 prot 24,78 hc 107,65 lip 28,49 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 735 prot 45 hc 76 lip 17

Crema de verdures Cigrons saltejats Timbal de verdures Amanida

Raviolis de carn Salmó al forn Hamburguesa de vedella Crepes casolans de pernil i formatge

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita

25/4 26/4 27/4 JORNADA D´HONDURAS      28/4 29/4

Llesques de patata, ceba i tomàquet 

al forn gratinat 

Sopa d´escudella amb fideos, col i 

cigrons

Espaguetis a la siciliana amb 

alfàbrega i olives negres

Arroz de maiz Amanida d´enciams variats amb 

formatge fresc, tomàquet i olives

Truita francesa amb amanida 

d´enciam, blat de moro i olives

Llom a la planxa amb picada d´all i 

julivert amb enciam i tomàquet

Truita de carbassó amb enciams 

variats, brots de soja i olives 

Baleadas de fríjoles Arròs a la cassola amb verdures i 

pollastre

Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada Plátano en miel Fruita de Temporada
kcal 708 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 778 prot 44 hc 62 lip 34 kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33

Sopa de brou Graellada de verdures Crema de pastanaga Verdura del temps amb patates Arròs amb vedures

Pit pollastre planxa Mongetes seques saltejades Gall dindi rostit Ous al plat Peix blau enfarinat

Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt natural

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

ABRIL 2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D´EN 

CIMANY Dinar

NO PEIX
Proposta 

Sopar

  BONA PASQUA

Dinar

Menús elaborats 
i revisats -  
Cristina 
Echevarria 
CODINUCAT 
(001118) 
Supervisora: 

Parlem de sostenibilitat de les llegums  
Sabies que per produir 1 kilo de proteïna de vedella enfront 1 kilo de llegum necessitem... 
18 vegades més superficie de sòl 
10 vegades més aigua 
9 vegades més combustible 
10 vegades més pesticides 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/4

Panatxé de verdures saltejat amb 

all i oli d'oliva

Pernilets de pollastre al forn amb 

tomàquet i ceba

Fruita del temps
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Arròs  de verdures

Hamburguesa vegetal

Fruita

4/4 5/4 6/4 7/4 8/4

Llentíes estofades amb verdures Crema tebia de porros amb 

crotonets de pa torrat

Arròs amb tomàquet Patates guisades amb verduretes Sopa de brou amb galets

Truita de patates amb  amanida 

d´enciam i pastanaga ratllada

Espirals integrals amb bolonyesa de 

soja gratinats amb formatge

Lluç al forn amb enciam, olives i 

blat de moro

Carn magra al allet amb enciams 

variats, rúcula i tomàquet

Pit de pollastre panxa amb patates

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Postres especial
kcal 776 prot 24,78 hc 107,65 lip 28,49 kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Sopa de peix amb arròs Quinoa amb bròquil Minestra de verdures Crema de llegums Amanida

Gall dindi a la planxa Truita francesa Croquetes de formatge Peix blau enfarinat Vedella a la planxa

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

18/4 19/4 20/4 21/4 22/4

Llentíes casolanes amb daus de 

pastanaga i verduretes

Mongeta tendra amb patates Arròs integral amb verdures Crema d´espinacs amb formatge 

ratllat

     FESTA Truita francesa amb enciam,  olives 

i tomàquet

Mandonguilles de vedella guisades amb 

pèsols, pastanaga  i xampinyons

Rap planxa amb enciam, col 

lombarda i olives

Cigrons saltats amb tomàquet, 

verdures i cus cus

Fruita de temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada
kcal 776 prot 24,78 hc 107,65 lip 28,49 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 735 prot 45 hc 76 lip 17

Crema de verdures Cigrons saltejats Timbal de verdures Amanida

Raviolis de carn Salmó al forn Hamburguesa de vedella Crepes casolans de pernil i formatge

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita

25/4 26/4 27/4 JORNADA D´HONDURAS      28/4 29/4

Llesques de patata, ceba i tomàquet 

al forn gratinat 

Sopa d´escudella amb fideos, col i 

cigrons

Espaguetis a la siciliana amb 

alfàbrega i olives negres

Arroz de maiz Amanida d´enciams variats amb 

formatge fresc, tomàquet i olives

Lluç al forn amb amanida d´enciam, 

blat de moro i olives

Llom a la planxa amb picada d´all i 

julivert amb enciam i tomàquet

Truita de carbassó amb enciams 

variats, brots de soja i olives 

Baleadas de fríjoles Arròs a la cassola amb verdures i 

pollastre

Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada Plátano en miel Fruita de Temporada
kcal 708 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 778 prot 44 hc 62 lip 34 kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33

Sopa de brou Graellada de verdures Crema de pastanaga Verdura del temps amb patates Arròs amb vedures

Pit pollastre planxa Mongetes seques saltejades Gall dindi rostit Ous al plat Peix blau enfarinat

Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt natural

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

ABRIL 2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D´EN 

CIMANY Dinar

NO OLI DE 

PALMA NI 

COCO

Proposta 

Sopar

  BONA PASQUA

Dinar

Menús elaborats 
i revisats -  
Cristina 
Echevarria 
CODINUCAT 
(001118) 
Supervisora: 

Parlem de sostenibilitat de les llegums 
Sabies que per produir 1 kilo de proteïna de vedella enfront 1 kilo de llegum necessitem... 
18 vegades més superficie de sòl 
10 vegades més aigua 
9 vegades més combustible 
10 vegades més pesticides 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/4

Panatxé de verdures saltejat amb 

all i oli d'oliva

Pernilets de pollastre al forn amb 

tomàquet i ceba

Fruita del temps
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Arròs  de verdures

Hamburguesa vegetal

Fruita

4/4 5/4 6/4 7/4 8/4

Llentíes estofades amb verdures Crema tebia de porros amb crotonets de 

pa torrat (s/llet ni derivats)

Arròs amb tomàquet Patates guisades amb verduretes Sopa de brou amb galets

Truita de patates amb  amanida 

d´enciam i pastanaga ratllada

Espirals integrals amb bolonyesa de 

soja (s/formatge)

Lluç enfarinat  amb enciam, olives i 

blat de moro

Carn magra al allet amb enciams 

variats, rúcula i tomàquet

Pit de pollastre arrebossat  amb 

patates fregides casolanes

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 776 prot 24,78 hc 107,65 lip 28,49 kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Sopa de peix amb arròs Quinoa amb bròquil Minestra de verdures Crema de llegums Amanida

Gall dindi a la planxa Truita francesa Croquetes de formatge Peix blau enfarinat Vedella a la planxa

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

18/4 19/4 20/4 21/4 22/4

Llentíes casolanes amb daus de 

pastanaga i verduretes

Mongeta tendra amb patates Arròs integral amb verdures Crema d´espinacs (s/llet ni 

derivats)

     FESTA Truita francesa amb enciam,  olives 

i tomàquet

Mandonguilles de vedella guisades amb 

pèsols, pastanaga  i xampinyons

Rap a l'andalusa amb enciam, col 

lombarda i olives

Cigrons saltats amb tomàquet, 

verdures i cus cus

Fruita de temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 776 prot 24,78 hc 107,65 lip 28,49 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 735 prot 45 hc 76 lip 17

Crema de verdures Cigrons saltejats Timbal de verdures Amanida

Raviolis de carn Salmó al forn Hamburguesa de vedella Crepes casolans de pernil i formatge

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita

25/4 26/4 27/4 JORNADA D´HONDURAS      28/4 29/4

Llesques de patata, ceba i tomàquet 

al forn

Sopa d´escudella amb fideos, col i 

cigrons

Espaguetis a la siciliana amb alfàbrega i 

olives negres (s/formatge)

Arroz de maiz (s/llet ni derivats) Amanida d´enciams variats amb 

tomàquet i olives

Lluç enfarinat amb amanida 

d´enciam, blat de moro i olives

Llom a la planxa amb picada d´all i 

julivert amb enciam i tomàquet

Truita de carbassó amb enciams 

variats, brots de soja i olives 

Baleadas de fríjoles (s/formatge) Arròs a la cassola amb verdures i 

pollastre

Fruita de Temporada Fruita de temporada Fruita de Temporada Plátano en miel Fruita de Temporada
kcal 708 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 778 prot 44 hc 62 lip 34 kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33

Sopa de brou Graellada de verdures Crema de pastanaga Verdura del temps amb patates Arròs amb vedures

Pit pollastre planxa Mongetes seques saltejades Gall dindi rostit Ous al plat Peix blau enfarinat

Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt natural

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

ABRIL 2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D´EN 

CIMANY Dinar

NO 

PROTEÏNA 

DE LA LLET

Proposta 

Sopar

  BONA PASQUA

Dinar

Menús elaborats 
i revisats -  
Cristina 
Echevarria 
CODINUCAT 
(001118) 
Supervisora: 

Parlem de sostenibilitat de les llegums 
Sabies que per produir 1 kilo de proteïna de vedella enfront 1 kilo de llegum necessitem... 
18 vegades més superficie de sòl 
10 vegades més aigua 
9 vegades més combustible 
10 vegades més pesticides 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/4

Panatxé de verdures saltejat amb 

all i oli d'oliva

Pernilets de pollastre al forn amb 

tomàquet i ceba

Fruita del temps
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Arròs  de verdures

Hamburguesa vegetal

Fruita

4/4 5/4 6/4 7/4 8/4

Llentíes estofades amb verdures Crema tebia de porros (s/crostons) 

(s/llet ni derivats)

Arròs amb tomàquet Patates guisades amb verduretes Sopa de brou amb galets (s/gluten)

Truita de patates amb  amanida 

d´enciam i pastanaga ratllada

Espirals integrals amb bolonyesa de 

soja (s/gluten)(s/formatge)

Lluç al forn amb enciam, olives i 

blat de moro

Carn magra al allet amb enciams 

variats, rúcula i tomàquet

Pit de pollastre planxa amb patates 

fregides casolanes

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 776 prot 24,78 hc 107,65 lip 28,49 kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Sopa de peix amb arròs Quinoa amb bròquil Minestra de verdures Crema de llegums Amanida

Gall dindi a la planxa Truita francesa Croquetes de formatge Peix blau enfarinat Vedella a la planxa

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

18/4 19/4 20/4 21/4 22/4

Llentíes casolanes amb daus de 

pastanaga i verduretes

Mongeta tendra amb patates Arròs integral amb verdures Crema d´espinacs (s/llet ni 

derivats) (s/crostons)

     FESTA Truita francesa amb enciam,  olives 

i tomàquet

Mandonguilles de vedella guisades amb 

pèsols, pastanaga  i xampinyons

Rap a la planxa amb enciam, col 

lombarda i olives

Cigrons saltats amb tomàquet, 

verdures i arròs

Fruita de temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 776 prot 24,78 hc 107,65 lip 28,49 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 735 prot 45 hc 76 lip 17

Crema de verdures Cigrons saltejats Timbal de verdures Amanida

Raviolis de carn Salmó al forn Hamburguesa de vedella Crepes casolans de pernil i formatge

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita

25/4 26/4 27/4 JORNADA D´HONDURAS      28/4 29/4

Llesques de patata, ceba i tomàquet 

al forn

Sopa d´escudella amb fideos, col i 

cigrons (s/gluten)

Espaguetis a la siciliana amb alfàbrega i 

olives negres (s/formatge) (s/gluten)

Arroz de maiz (s/llet ni derivats) Amanida d´enciams variats amb 

tomàquet i olives

Lluç al forn amb amanida d´enciam, 

blat de moro i olives

Llom a la planxa amb picada d´all i 

julivert amb enciam i tomàquet

Truita de carbassó amb enciams 

variats, brots de soja i olives 

Baleadas de fríjoles (s/formatge) 

(s/gluten)

Arròs a la cassola amb verdures i 

pollastre

Fruita de Temporada Fruita de temporada Fruita de Temporada Plátano en miel Fruita de Temporada
kcal 708 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 778 prot 44 hc 62 lip 34 kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33

Sopa de brou Graellada de verdures Crema de pastanaga Verdura del temps amb patates Arròs amb vedures

Pit pollastre planxa Mongetes seques saltejades Gall dindi rostit Ous al plat Peix blau enfarinat

Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt natural

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

ABRIL 2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D´EN 

CIMANY Dinar

NO 

LACTOSA 

NO GLUTEN

Proposta 

Sopar

  BONA PASQUA

Dinar

Menús elaborats 
i revisats -  
Cristina 
Echevarria 
CODINUCAT 
(001118) 
Supervisora: 

Parlem de sostenibilitat de les llegums 
Sabies que per produir 1 kilo de proteïna de vedella enfront 1 kilo de llegum necessitem... 
18 vegades més superficie de sòl 
10 vegades més aigua 
9 vegades més combustible 
10 vegades més pesticides 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/4

Panatxé de verdures saltejat amb 

all i oli d'oliva

Pernilets de pollastre al forn amb 

tomàquet i ceba

Fruita del temps
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Arròs  de verdures

Hamburguesa vegetal

Fruita

4/4 5/4 6/4 7/4 8/4

Llentíes estofades amb verdures Crema tebia de porros amb crotonets de 

pa torrat (s/llet ni derivats)

Arròs amb tomàquet Patates guisades amb verduretes Sopa de brou amb galets

Truita de patates amb  amanida 

d´enciam i pastanaga ratllada

Espirals integrals amb bolonyesa de 

soja (s/formatge)

Lluç enfarinat  amb enciam, olives i 

blat de moro

Carn magra al allet amb enciams 

variats, rúcula i tomàquet

Pit de pollastre arrebossat  amb 

patates fregides casolanes

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 776 prot 24,78 hc 107,65 lip 28,49 kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Sopa de peix amb arròs Quinoa amb bròquil Minestra de verdures Crema de llegums Amanida

Gall dindi a la planxa Truita francesa Croquetes de formatge Peix blau enfarinat Vedella a la planxa

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

18/4 19/4 20/4 21/4 22/4

Llentíes casolanes amb daus de 

pastanaga i verduretes

Mongeta tendra amb patates Arròs integral amb verdures Crema d´espinacs (s/llet ni 

derivats)

     FESTA Truita francesa amb enciam,  olives 

i tomàquet

Mandonguilles de vedella guisades amb 

pèsols, pastanaga  i xampinyons

Rap a l'andalusa amb enciam, col 

lombarda i olives

Cigrons saltats amb tomàquet, 

verdures i cus cus

Fruita de temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 776 prot 24,78 hc 107,65 lip 28,49 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 735 prot 45 hc 76 lip 17

Crema de verdures Cigrons saltejats Timbal de verdures Amanida

Raviolis de carn Salmó al forn Hamburguesa de vedella Crepes casolans de pernil i formatge

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita

25/4 26/4 27/4 JORNADA D´HONDURAS      28/4 29/4

Llesques de patata, ceba i tomàquet 

al forn

Sopa d´escudella amb fideos, col i 

cigrons

Espaguetis a la siciliana amb alfàbrega i 

olives negres (s/formatge)

Arroz de maiz (s/llet ni derivats) Amanida d´enciams variats amb 

tomàquet i olives

Lluç enfarinat amb amanida 

d´enciam, blat de moro i olives

Llom a la planxa amb picada d´all i 

julivert amb enciam i tomàquet

Truita de carbassó amb enciams 

variats, brots de soja i olives 

Baleadas de fríjoles (s/formatge) Arròs a la cassola amb verdures i 

pollastre

Fruita de Temporada Fruita de temporada Fruita de Temporada Plátano en miel Fruita de Temporada
kcal 708 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 778 prot 44 hc 62 lip 34 kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33

Sopa de brou Graellada de verdures Crema de pastanaga Verdura del temps amb patates Arròs amb vedures

Pit pollastre planxa Mongetes seques saltejades Gall dindi rostit Ous al plat Peix blau enfarinat

Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt natural

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

ABRIL 2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D´EN 

CIMANY Dinar

PLV, NO 

FRUITS 

SECS

Proposta 

Sopar

  BONA PASQUA

Dinar

Menús elaborats 
i revisats -  
Cristina 
Echevarria 
CODINUCAT 
(001118) 
Supervisora: 

Parlem de sostenibilitat de les llegums 
Sabies que per produir 1 kilo de proteïna de vedella enfront 1 kilo de llegum necessitem... 
18 vegades més superficie de sòl 
10 vegades més aigua 
9 vegades més combustible 
10 vegades més pesticides 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/4

Panatxé de verdures saltejat amb 

all i oli d'oliva

Pernilets de pollastre al forn amb 

tomàquet i ceba

Fruita del temps
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Arròs  de verdures

Hamburguesa vegetal

Fruita

4/4 5/4 6/4 7/4 8/4

Llentíes estofades amb verdures Crema tebia de porros amb 

crotonets de pa torrat

Arròs amb tomàquet Patates guisades amb verduretes Sopa de brou amb galets

Truita de patates amb  amanida 

d´enciam i pastanaga ratllada

Espirals integrals amb bolonyesa de 

soja gratinats amb formatge

Lluç enfarinat  amb enciam, olives i 

blat de moro

Carn magra al allet amb enciams 

variats, rúcula i tomàquet

Pit de pollastre arrebossat  amb 

patates fregides casolanes

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Postres especial
kcal 776 prot 24,78 hc 107,65 lip 28,49 kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Sopa de peix amb arròs Quinoa amb bròquil Minestra de verdures Crema de llegums Amanida

Gall dindi a la planxa Truita francesa Croquetes de formatge Peix blau enfarinat Vedella a la planxa

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

18/4 19/4 20/4 21/4 22/4

Llentíes casolanes amb daus de 

pastanaga i verduretes

Mongeta tendra amb patates Arròs integral amb verdures Crema d´espinacs amb formatge 

ratllat

     FESTA Truita francesa amb enciam,  olives 

i tomàquet

Mandonguilles de vedella guisades amb 

pèsols, pastanaga  i xampinyons

Rap a l'andalusa amb enciam, col 

lombarda i olives

Cigrons saltats amb tomàquet, 

verdures i cus cus

Fruita de temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada
kcal 776 prot 24,78 hc 107,65 lip 28,49 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 735 prot 45 hc 76 lip 17

Crema de verdures Cigrons saltejats Timbal de verdures Amanida

Raviolis de carn Salmó al forn Hamburguesa de vedella Crepes casolans de pernil i formatge

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita

25/4 26/4 27/4 JORNADA D´HONDURAS      28/4 29/4

Llesques de patata, ceba i tomàquet 

al forn gratinat 

Sopa d´escudella amb fideos, col i 

cigrons

Espaguetis a la siciliana amb 

alfàbrega i olives negres

Arroz de maiz Amanida d´enciams variats amb 

formatge fresc, tomàquet i olives

Lluç enfarinat amb amanida 

d´enciam, blat de moro i olives

Llom a la planxa amb picada d´all i 

julivert amb enciam i tomàquet

Truita de carbassó amb enciams 

variats, brots de soja i olives 

Baleadas de fríjoles Arròs a la cassola amb verdures i 

pollastre

Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada Plátano en miel Fruita de Temporada
kcal 708 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 778 prot 44 hc 62 lip 34 kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33

Sopa de brou Graellada de verdures Crema de pastanaga Verdura del temps amb patates Arròs amb vedures

Pit pollastre planxa Mongetes seques saltejades Gall dindi rostit Ous al plat Peix blau enfarinat

Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt natural

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

ABRIL 2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D´EN 

CIMANY Dinar

NO FRUITS 

SECS

Proposta 

Sopar

  BONA PASQUA

Dinar

Menús elaborats 
i revisats -  
Cristina 
Echevarria 
CODINUCAT 
(001118) 
Supervisora: 

Parlem de sostenibilitat de les llegums 
Sabies que per produir 1 kilo de proteïna de vedella enfront 1 kilo de llegum necessitem... 
18 vegades més superficie de sòl 
10 vegades més aigua 
9 vegades més combustible 
10 vegades més pesticides 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/4

Panatxé de verdures saltejat amb 

all i oli d'oliva

Pernilets de pollastre al forn amb 

tomàquet i ceba

Fruita del temps
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Arròs  de verdures

Hamburguesa vegetal

Fruita

4/4 5/4 6/4 7/4 8/4

Llentíes estofades amb verdures Crema tebia de porros (s/crostons) Arròs amb tomàquet Patates guisades amb verduretes Sopa de brou amb galets

Truita de patates amb  amanida 

d´enciam i pastanaga ratllada

Espirals integrals amb bolonyesa de 

soja (s/formatge)

Lluç al forn amb enciam, olives i 

blat de moro

Carn magra al allet amb enciams 

variats, rúcula i tomàquet

Pit de pollastre planxa amb patata 

al forn

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada
kcal 776 prot 24,78 hc 107,65 lip 28,49 kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Sopa de peix amb arròs Quinoa amb bròquil Minestra de verdures Crema de llegums Amanida

Gall dindi a la planxa Truita francesa Croquetes de formatge Peix blau enfarinat Vedella a la planxa

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

18/4 19/4 20/4 21/4 22/4

Llentíes casolanes amb daus de 

pastanaga i verduretes

Mongeta tendra amb patates Arròs integral amb verdures Crema d´espinacs (s/formatge 

rallat ni crostons)

     FESTA Truita francesa amb enciam,  olives 

i tomàquet

Mandonguilles de vedella guisades amb 

pèsols, pastanaga  i xampinyons

Rap planxa amb enciam, col 

lombarda i olives

Cigrons saltats amb tomàquet, 

verdures i cus cus

Fruita de temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada
kcal 776 prot 24,78 hc 107,65 lip 28,49 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 735 prot 45 hc 76 lip 17

Crema de verdures Cigrons saltejats Timbal de verdures Amanida

Raviolis de carn Salmó al forn Hamburguesa de vedella Crepes casolans de pernil i formatge

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita

25/4 26/4 27/4 JORNADA D´HONDURAS      28/4 29/4

Llesques de patata, ceba i tomàquet 

al forn (s/formatge)

Sopa d´escudella amb fideos, col i 

cigrons

Espaguetis a la siciliana amb 

alfàbrega i olives negres 

(s/formatge)

Arroz de maiz Amanida d´enciams variats amb 

formatge fresc, tomàquet i olives

Lluç al forn amb amanida d´enciam, 

blat de moro i olives

Llom a la planxa amb picada d´all i 

julivert amb enciam i tomàquet

Truita de carbassó amb enciams 

variats, brots de soja i olives 

Baleadas de fríjoles Arròs a la cassola amb verdures i 

pollastre

Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada Plàtan Fruita de Temporada
kcal 708 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 778 prot 44 hc 62 lip 34 kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33

Sopa de brou Graellada de verdures Crema de pastanaga Verdura del temps amb patates Arròs amb vedures

Pit pollastre planxa Mongetes seques saltejades Gall dindi rostit Ous al plat Peix blau enfarinat

Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt natural

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

ABRIL 2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D´EN 

CIMANY Dinar

HIPOCALÒRICA

Proposta 

Sopar

  BONA PASQUA

Dinar

Menús elaborats 
i revisats -  
Cristina 
Echevarria 
CODINUCAT 
(001118) 
Supervisora: 

Parlem de sostenibilitat de les llegums  
Sabies que per produir 1 kilo de proteïna de vedella enfront 1 kilo de llegum necessitem... 
18 vegades més superficie de sòl 
10 vegades més aigua 
9 vegades més combustible 
10 vegades més pesticides 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/4

Panatxé de verdures saltejat amb 

all i oli d'oliva

Hamburguesa vegetal amb tomàquet 

i ceba

Fruita del temps
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Arròs  de verdures

Hamburguesa vegetal

Fruita

4/4 5/4 6/4 7/4 8/4

Llentíes estofades amb verdures Crema tebia de porros amb 

crotonets de pa torrat

Arròs amb tomàquet Patates guisades amb verduretes Sopa de brou vegetal amb galets

Truita de patates amb  amanida 

d´enciam i pastanaga ratllada

Espirals integrals amb bolonyesa de 

soja gratinats amb formatge

Truita francesa amb enciam, olives i 

blat de moro

Tofu a l'allet amb enciams variats, 

rúcula i tomàquet

Hamburguesa vegetal  amb patates 

fregides casolanes

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Postres especial
kcal 776 prot 24,78 hc 107,65 lip 28,49 kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Sopa de peix amb arròs Quinoa amb bròquil Minestra de verdures Crema de llegums Amanida

Tofu a la planxa Truita francesa Croquetes de formatge Ous durs amb formtage fres Seità a la planxa

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

18/4 19/4 20/4 21/4 22/4

Llentíes casolanes amb daus de 

pastanaga i verduretes

Mongeta tendra amb patates Arròs integral amb verdures Crema d´espinacs amb formatge 

ratllat

     FESTA Truita francesa amb enciam,  olives 

i tomàquet

Mandonguilles vegetals guisades amb 

pèsols, pastanaga  i xampinyons

Ous al forn amb enciam, col 

lombarda i olives

Cigrons saltats amb tomàquet, 

verdures i cus cus

Fruita de temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada
kcal 776 prot 24,78 hc 107,65 lip 28,49 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 735 prot 45 hc 76 lip 17

Crema de verdures Cigrons saltejats Timbal de verdures Amanida

Raviolis de verdures Truita francesa Hamburguesa de tofu Crepes casolans de formatge i xampinyons

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita

25/4 26/4 27/4 JORNADA D´HONDURAS      28/4 29/4

Llesques de patata, ceba i tomàquet 

al forn gratinat 

Sopa vegetal amb fideos, col i 

cigrons

Espaguetis a la siciliana amb 

alfàbrega i olives negres

Arroz de maiz Amanida d´enciams variats amb 

formatge fresc, tomàquet i olives

Truita francesa amb amanida 

d´enciam, blat de moro i olives

Tofu a la planxa amb picada d´all i 

julivert amb enciam i tomàquet

Truita de carbassó amb enciams 

variats, brots de soja i olives 

Baleadas de fríjoles Arròs a la cassola amb verdures i 

mongetes seques

Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada Plátano en miel Fruita de Temporada
kcal 708 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 778 prot 44 hc 62 lip 34 kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33

Sopa de brou Graellada de verdures Crema de pastanaga Verdura del temps amb patates Arròs amb vedures

Tofu a la  planxa Mongetes seques saltejades Hamburguesa de seità Ous al plat Croquets de tofu i espinacs

Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt natural

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

ABRIL 2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D´EN 

CIMANY Dinar

OVOLACTOVEGETARIÀ

Proposta 

Sopar

  BONA PASQUA

Dinar

Menús elaborats 
i revisats -  
Cristina 
Echevarria 
CODINUCAT 
(001118) 
Supervisora: 

Parlem de sostenibilitat de les llegums 
Sabies que per produir 1 kilo de proteïna de vedella enfront 1 kilo de llegum necessitem... 
18 vegades més superficie de sòl 
10 vegades més aigua 
9 vegades més combustible 
10 vegades més pesticides 



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1/4

Panatxé de verdures saltejat amb 

all i oli d'oliva

Pernilets de pollastre al forn amb 

tomàquet i ceba

Fruita del temps
kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Arròs  de verdures

Hamburguesa vegetal

Fruita

4/4 5/4 6/4 7/4 8/4

Llentíes estofades amb verdures Crema tebia de porros amb 

crotonets de pa torrat

Arròs amb tomàquet Patates guisades amb verduretes Sopa de brou amb galets

Truita de patates amb  amanida 

d´enciam i pastanaga ratllada

Espirals integrals amb bolonyesa de 

soja gratinats amb formatge

Lluç al forn amb enciam, olives i 

blat de moro

Carn magra al allet amb enciams 

variats, rúcula i tomàquet

Pit de pollastre planxa amb patates 

al forn

Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Fruita de Temporada Postres especial
kcal 776 prot 24,78 hc 107,65 lip 28,49 kcal 705 prot 35 hc 76 lip 17 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57

Sopa de peix amb arròs Quinoa amb bròquil Minestra de verdures Crema de llegums Amanida

Gall dindi a la planxa Truita francesa Croquetes de formatge Peix blau enfarinat Vedella a la planxa

Fruita Iogurt Fruita Fruita Fruita

18/4 19/4 20/4 21/4 22/4

Llentíes casolanes amb daus de 

pastanaga i verduretes

Mongeta tendra amb patates Arròs integral amb verdures Crema d´espinacs amb formatge 

ratllat

     FESTA Truita francesa amb enciam,  olives 

i tomàquet

Mandonguilles de vedella guisades amb 

pèsols, pastanaga  i xampinyons

Rap planxa amb enciam, col 

lombarda i olives

Cigrons saltats amb tomàquet, 

verdures i cus cus

Fruita de temporada Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada
kcal 776 prot 24,78 hc 107,65 lip 28,49 kcal 624 prot 36 hc 46 lip 32 kcal 618 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 735 prot 45 hc 76 lip 17

Crema de verdures Cigrons saltejats Timbal de verdures Amanida

Raviolis de carn Salmó al forn Hamburguesa de vedella Crepes casolans de pernil i formatge

Iogurt natural Fruita Fruita Fruita

25/4 26/4 27/4 JORNADA D´HONDURAS      28/4 29/4

Llesques de patata, ceba i tomàquet 

al forn gratinat 

Sopa d´escudella amb fideos, col i 

cigrons

Espaguetis a la siciliana amb 

alfàbrega i olives negres

Arroz de maiz Amanida d´enciams variats amb 

formatge fresc, tomàquet i olives

Lluç al forn amb amanida d´enciam, 

blat de moro i olives

Llom a la planxa amb picada d´all i 

julivert amb enciam i tomàquet

Truita de carbassó amb enciams 

variats, brots de soja i olives 

Baleadas de fríjoles Arròs a la cassola amb verdures i 

pollastre

Fruita de Temporada Iogurt natural Fruita de Temporada Plátano en miel Fruita de Temporada
kcal 708 prot 44 hc 52 lip 28 kcal 729,71 prot 24,93 hc 83,64 lip 29,57 kcal 712,54 prot 29,14 hc 70,32 lip 32,26 kcal 778 prot 44 hc 62 lip 34 kcal 730,84 prot 35,25 hc 85,34 lip 24,33

Sopa de brou Graellada de verdures Crema de pastanaga Verdura del temps amb patates Arròs amb vedures

Pit pollastre planxa Mongetes seques saltejades Gall dindi rostit Ous al plat Peix blau enfarinat

Fruita Fruita Fruita Fruita Iogurt natural

RC Serveis         
Menjadors sostenibles 

i educació en el lleure 

Proposta 

Sopar

Dinar

Proposta 

Sopar

ABRIL 2022
Dinar

Proposta 

Sopar

COVES 

D´EN 

CIMANY Dinar

NO FREGITS
Proposta 

Sopar

  BONA PASQUA

Dinar

Menús elaborats 
i revisats -  
Cristina 
Echevarria 
CODINUCAT 
(001118) 
Supervisora: 

Parlem de sostenibilitat de les llegums 
Sabies que per produir 1 kilo de proteïna de vedella enfront 1 kilo de llegum necessitem... 
18 vegades més superficie de sòl 
10 vegades més aigua 
9 vegades més combustible 
10 vegades més pesticides 


