
 
 
 

 

MENJADOR ESCOLA  MATAGALLS                MENÚ MARÇ 2021 
CURS 2020-21                              FRUITA I VERDURA DE TEMPORADA, ECOLÒGICA I DE PROXIMITAT. CEREAL I LLEGUM ECOLÒGICS    Tlf. 
691436020-938483226             OUS ECOLÒGICS, PEIX FRESC, IOGURTS D’OVELLA ARTESANS, PA INTEGRAL I COMPOTES FETES A L’ESCOLA 

                                                                                              *La FRUITA DEL TEMPS serà plàtan, kiwi, poma, pera, mandarina, taronja 
 Recordeu que podeu fer qualsevol consulta referent a la cuina o al  menjador de l’Escola, trucant a l’AFA, i parlant amb la Coordinadora, Sílvia Vilà 

 
DILLUNS 1 DIMARTS 2 DIMECRES 3 DIJOUS 4 DIVENDRES 5 

 Crema de pèsols 
 Porc estofat amb verdures 

 
Fruita del temps 

 Torrades de sobrassada vegetal 

acompanyat d’enciam 
 Hamburguesa de pollastre i 

carbassó al forn 
Fruita del temps 

 Patata al caliu amb romesco 

 Bacallà al forn acompanyat 

d’enciam i pastanaga 

 
Fruita del temps 
 

 Macarrons integrals a la 

napolitana 

 Truita de pernil dolç amb 

enciam, escarola i trinxat de 
pipes 

Fruita del temps 

 Caldo de verdures amb 

quinoa 

 Cigrons amb espinacs 

estofats 
 

Iogurt d’ovella amb mel 

DILLUNS 8 DIMARTS 9 DIMECRES 10 DIJOUS 11 DIVENDRES 12 

 Arròs amb sofregit de 

tomàquet i verdures 

 Hamburguesa mixta (vedella 

i porc) amb amanida  

 
Fruita del temps 

 Brou de peix amb fideus d’espelta 
 Aletes de pollastre marinades de 

tamari i llimona acompanyades de 
pastanaga ratllada 

Fruita del temps  

 
 Espaguetis a la putanesca 

 Ous al plat amb pèsols i sofregit 

de tomàquet acompanyat de 

pastanaga ratllada 
 

Fruita del temps  
  
 

 Crema de llenties vermelles 

 Paella de verdures 

  

Batut de iogurt i plàtan 

 Patates, bledes i pastanaga 

al vapor 

 Seitons arrebossats amb 

enciam i cogombre 

 
Fruita del temps 

DILLUNS 15 DIMARTS 16 DIMECRES 17 DIJOUS 18   
      DIVENDRES 19   
       SANT JOSEP                     

 Macarrons al pesto 

 Pit de gall dindi a la planxa 

amb amanida d’enciam, 

pastanga i alga dulse 
 

Fruita del temps      

 Amanida d’arròs amb poma, pinya 

natural, enciam i salsa rosa 
 Truita de bacallà amb amanida de 

tomàquet 
 

Fruita del temps 

 Patata i col al vapor 

 Pollastre al forn amb amanida 

de cogombre i enciam 
 

Fruita del temps 

 Crema de calçots, poma i patata 

 Mongeta estofada de verdures 
 

Fruita del temps 

 

 Amanida d’enciam, escarola, 
blat de moro i tonyina 

 Fideuà de peix 
 

Crema de Sant Josep 

DILLUNS 22 DIMARTS 23 DIMECRES 24 DIJOUS 25           DIVENDRES 26 
 
 Arròs 3 delícies (pèsol, 

pastanaga i pesto) 
 Llom arrebossat amb 

pastanaga amanida 
 

Fruita del temps 

 
 Espaguetis integrals amb 

formatge ratllat 

 Remenat de gambes i all tendre 

acompanyat d’un tast de col 
lombarda 

Fruita del temps 

 
 Olivada amb torradeta 

acompanyada d’amanida, una 

mica d’escarola i tomàquet 
 Estofat de gall dindi i pastanaga 

 

Fruita del temps 

 Amanida d’enciam, escarola, 

una mica de quinoa i germinats 
d’alfals 

 Lasanya de soja texturitzada 

amb verdures 
 

Iogurt d’ovella amb sucre panela 

DINAR MARROQUÍ 
 Amanida de cogombre i 

olives 

 Cus-cus de pollastre, 

verdures i cigrons 
 

Dàtil fresc amb nous 

     

  
 

  


