
 
 
 

 

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

 
 DIMARTS 6 DIMECRES 7 DIJOUS 8 DIVENDRES 9 

 

 Amanida amb enciam, llenties, 

olives i tomàquet xerri  

 Macarrons integrals a la 

carbonara vegetal 
 

Fruita del temps 

 Amanida d’enciam i pastanaga  

 Mandonguilles a la jardinera 

 

 
Fruita del temps 
 

 Arròs a l’allet amb pipes i flors de 

bròquil 
 Cigrons amb romesco 
 

Iogurt d’ovella amb compota 

 Crema de verdures amb mill 

 Bacallà amb tomàquet 

 

 
Fruita del temps 
 

DILLUNS 12 DIMARTS 13 DIMECRES 14 DIJOUS 15 DIVENDRES 16 

 Espaguetis integrals amb 

herbetes 
 Daus de gall dindi al forn 

amb enciam i cogombre  
 

Fruita del temps 

 Sopa de peix amb arròs integral 
 Truita de carbassó amb tomàquet 

amanit 

 
Fruita del temps  

 Crema de carbassa 

 Porc rostit amb verdures i 

pèsols 
 

Fruita del temps  
  
 

 Patata i mongeta tendra al vapor 

 Peix fresc al forn amb amanida 

d’enciam i pastanaga  

 
Fruita del temps 

 Amanida d’enciam, tomàquet i 

ceba 
 Empedrat: mongetes, tonyina, 

tomàquet i ceba  

 

Iogurt d’ovella  

DILLUNS 19 DIMARTS 20 DIMECRES 21 DIJOUS 22 DIVENDRES 23 SANT JORDI 

 Taboulé (cous-cous, 

tomàquet, menta,…) 

 Pollastre al forn 

acompanyat de cogombre  
Fruita del temps      

 Pèsols frescos amb allet tendre 

 Pastís de mill amb sofregit de 

verdures i acompanyat de 

pastanaga 
Iogurt d’ovella amb compota  

 Crema de carbassó 

 Seitan arrebossat acompanyat 

d’enciam i pastanaga 

 
Fruita del temps 

 Patata, bleda i pastanaga al vapor 
 Remenat d’ou amb verdures i 

bacallà acompanyat d’una mica 

d’escarola i pastanaga 
Fruita del temps 

 Arròs integral amb Sang de 
Drac 

 Llibrets de llom amb enciam 
 

Roses de maduixa 

DILLUNS 26 DIMARTS 27 DIMECRES 28 DIJOUS 29           DIVENDRES 30 
 Polenta amb formatge 

 Hamburguesa de vedella 

amb amanida de tomàquet 
i olives 

 
Fruita del temps 
 

 
 Brou de verdures amb quinoa 

 Truita de patata amb tomàquet i 

orenga 

 
Fruita del temps 

 
 Faves a la menta 

 Peix fresc arrebossat amb una 

mica d’escarola i pastanaga 

 
Fruita del temps 

 Crema de pastanaga 

 Llenties amb verdures i arròs 

integral 

 
Iogurt d’ovella amb virutes de coco 

 Hummus de cigró amb sticks 

de pastanaga 

 Fideuada de verdures 
 

Fruita del temps 
 

     

  
 

  


