
Menú Basal Arenal Març 
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Macarrons ECO amb salsa xampinyons 

triturada 

Truita de pernil dolç i amanida (tomàquet i 

olives) 

Fruita de temporada 

4 5 6 7 8 

Pasta ECO amb salsa pesto 
Crema de verdures 

 (pastanaga , porro i carbassó) 

Arròs del Delta rossejat  

(ceba, mongeta tendra, pebrot i tomàquet, 

brou au) 

Estofat de mongeta blanca amb verdures 

(mongetes blanques, ceba, pebrot, 

tomàquet) 

FESTIU 
Bacallà al forn amb amanida  

(enciam, pastanaga i espàrrecs) 

 

Rodó de gall d'indi amb sofregit de 

tomàquet, patata al forn tallada en daus i 

amanida  

(enciam, tomàquet i col) 

(enciam, espinacs i blat de moro) 

Hamburguesa  de vedella amb salsa de 

tomàquet i ceba picada 

Truita de patata amb amanida                               

( enciam , espinacs i blat de moro ) 

 

Fruita de temporada Fruita de temporada Macedònia en el seu suc Iogurt 

11 12 13 14 15 

Crema de verdures                                                       

( pastanaga , porro i carbassó) 

Crema Cal Tudela amb patata 

 
Trinxat de patata i col 

Brou casolà amb trossets de verdura  

(brou d'au i vedella, verdures)  
Verdures Cal Tudela amb patata 

Paella mixta  

(arròs, verdures, pollastre, musclos i potón) 

Cigrons vegetarians amb quinoa 

 (cigrons, ceba, pebrot, quinoa, tomàquet 
 

Lluç al forn amb amanida  

(enciam, olives verdes i col llombarda) 

Pizza a la bolonyesa  

(carn mixta, tomàquet i formatge) 

Pollastre al forn amb amanida  

(enciam, olives verdes i amanida xinesa) 

Fruita de temporada Iogurt  Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada 

18 19 20 21 22 

Crema de pèsols amb patata Macarrons ECO amb salsa pesto 

Llenties casolanes estofades 

(carbassó, pastanaga, ceba, tomàquet) 

 

Arròs a la cassola amb verdures  

(carbassó, tomàquet, ceba, pebrot, brou 

vegetal) 

Bròquil amb patates  

Ou dur saltejat amb tomàquet i 

xampinyons,  amanida  amb 

(enciam, blat de moro i espinacs) 

Salmó al forn amb samfaina 

Truita de carbassó amb amanida (enciam, 

tomàquet i espàrrecs) 

 

Pollastre amb prunes i orellanes 
Llom arrebossat amb amanida (enciam, 

tomàquet i col) 

Iogurt Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada Fruita de temporada 

25 26 27 28 29 

Carbassó, pastanaga i patata ofegats Arròs amb pèsols, pernil dolç i pastanaga 
Guisat de cigrons amb verdures  

(cigrons, ceba, pebrot i tomàquet) 

Macarrons integrals amb salsa napolitana  

(porro, tomàquet, carbassó,  pebrot i 

formatge)  

Crema de pastanagues, patata i porro     

 (pastanaga, patata, porro, brou vegetal) 

Estofat de gall d'indi  

(ceba, tomàquet i xampinyons) 
Lluç al forn i graellada de verdures 

Truita d'espinacs i patata 

amb amanida  

(enciam i blat de moro) 

Pollastre rostit amb amanida  

(enciam, cogombre i blat de moro) 

Mandonguilles mixtes amb sofregit de 

tomàquet i ceba i  amanida  

(enciam, col i tomàquet) 

Fruita de temporada Fruita de temporada Iogurt  Pinya en el seu suc Fruita de temporada 


