CENTRE OCUPACIONAL
Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

1/4/2021
Amanida d'enciam, alvocat,
tomàquet, pastanaga, taronja i
formatge fresc
Arròs de muntanya (salsitxes,
bolets i carxofes)
Kiwi
8/4/2021

2/4/2021
Menestra de verdures
Marmitako de tonyina

7/4/2021

Crema de pastanaga

Patata i mongeta al vapor

Amanida de cigrons amb tonyina

Amanida de fulles variades i
formatge fresc

Llenties amb verdures

Fideuà amb sèpia i lluç

Ou dur gratinat al forn amb
beixamel i formatge

Contra cuixa de pollastre al forn
amb carbassó i pebrot

Arròs de muntanya (conill i
magre de porc)

Marmitako de bonítol

Pruna
12/4/2021

Iogurt natural
13/4/2021

Poma
14/4/2021

Crema Catalana
15/4/2021

Kiwi
16/4/2021

Bròquil i patata al vapor

Crema de porro i pèsol

Amanida d'enciam, tomàquet,
espàrrecs i mató

Llenties estofades amb verdures

Macarrons al pesto

Botifarra al forn amb mongetes
seques

Bacallà amb allioli gratinat amb
tomàquet provençal

Paella Valenciana

Truita de patata i ceba

Rostit de pollastre tradicional
amb pastanaga, ceba i tomàquet

Kiwi
19/4/2021

Iogurt desnatat
20/4/2021

Poma
21/4/2021

Maduixes
22/4/2021

Natilles de xocolata
23/4/2021

Amanida d'arròs tropical basmati

Saltejat de mongetes amb pernil

Llobarro al forn amb verdures

Ous al plat amb ceba, patata i salsa
de tomàquet

Lluç al forn amb carbassó,
albergínia i salsa tomàquet

Arròs de peix (sèpia i musclos)

Croquetes de rostit amb verdures
saltejades

Pruna
26/4/2021

Flam de vainilla
27/4/2021

Plàtan
28/4/2021

Macedònia
29/4/2021

Iogurt natural
30/4/2021

Verdures al forn amb romesc

Crema de marisc

Raviolis de formatge amb
tomàquet

Amanida de llenties amb
vinagreta de maduixes

Amanida de brots tendres amb
escalivada, tonyina i olives negres

Hamburguesa de vedella amb
patata caliu

Salmó al forn amb puré de poma

Pollastre a la Catalana

Truita de carbassó i ceba

Rissotto de carxofes i bolets

Maduixes

Iogurt desnatat

Poma

Kiwi

Natilles de xocolata

SEGONA SETMANA

PRIMERA SETMANA

6/4/2021

TERCERA SETMANA

Iogurt desnatat
9/4/2021

5/4/2021

QUARTA SETMANA

PRIMERA SETMANA

Dilluns

ABRIL 2021

Macarrons amb salsa d'espinacs i Amanida de pera, formatge fresc
Empedrat de cigrons amb bacallà
parmesà
i fruits secs

