
Abril 2016 menú: BASAL 

Cada dia se servirà entrant d’amanida amb 2 crudités i pa elaborat amb farina semi-integral ecològica 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
                                                      4 

-Crema de porros 

-Gall d’indi rostit al forn amb 

un grapadet de mill 

-Fruita 

                                                    5 

-Cigrons saltats amb porros i 

tahine 

-Arròs amb salsa de verdures 

escalivades 

-Iogurt 

                                                   6  

-Macarrons al pesto de 

tomaquets deshidratats 

-Peix fresc de Vilanova 

-Fruita 

                                                     7   

-Patata i espinacs al vapor 

-Estofat  de vedella amb bolets 

-Fruita 

                                                     8 

-Fideuà amb canana i suquet de 

peix de Vilanova 

-Vegenuggets amb allioli 

-Fruita 

                                                   11 

-Patata i carbassa al vapor 

-Hamburguesa de vedella amb 

ketchup casolà 

-Fruita 

                                                   12 

-Estofat de mongeta blanca 

amb  pastanaga i porros 

-Pizza de verdures i formatge 

-Fruita 

                                                  13                                 

-Crema de remolatxa i 

pastanaga 

-Truita de patata i col 

-Fruita 

                                                   14 

-Espirals amb xampinyons i 

tomàquet 

-Bacallà al forn amb verdures 

-Fruita 

                                                    15 

-Estofat de cigrons amb naps i 

xirivies 

-Arròs basmati de primavera 

amb pèsols, pastanaga i porro 

-Iogurt 

 

                                                    18 

-Patata i bròquil al vapor 

-Pollastre al forn 

-Fruita 

                                                  19 

-Macarrons a la amatricciana 

(amb cansalada i tomàquet) 

-Peix fresc de Vilanova 

-Fruita 

                                                  20  

-Sopa de peix amb arròs 

-Hamburguesa de seità i 

pastanaga amb humus de 

mongeta 

-Fruita 

                                                   21  

-Crema de carbassa i porro 

-Estofat de vedella amb 

grapadet de mill 

-Fruita 

                                                   22 

-Llenties estofades amb 

pastanaga, nap i xirivia 

-Arròs integral amb tamari 

-Iogurt 

                                                   25                          

-Espirals al pesto 

-Truita de patata i porros 

-Fruita 

                                                  26  

-Estofat de mongeta del carai 

-Arròs amb salsa de pastanaga i 

tomàquets escalivats 

-Iogurt 

                                                   27                        

-Amanida tèbia de patata, 

pèsols, cogombrets i olives 

-Hamburguesa de xai 

-Fruita 

                                                 28   

-Crema de coliflor 

-Croquetes de bacallà 

-Fruita 

                                                   29 
-Patata i moniato amb bleda 
 
-Estofat de vedella 
 
-Fruita 

 

PODEU CONSULTAR ELS MENUS ACTUALITZATS AMB CANVIS DE DARRERA HORA I UN ARXIU DE MENUS AL NOSTRE BLOG  www.vatualolla.cat 
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