
Kcal: 549 Prot: 21 g. Kcal: 596 Prot: 25 g. Kcal: 527 Prot:  21 g. Kcal: 571 Prot: 23 g. Kcal: 602 Prot: 21 g.

Lip: 21 g. H.C: 69 g. Lip: 20 g. H.C: 79 g. Lip:  21 g. H.C:  68 g. Lip: 19 g. H.C: 77 g. Lip: 23 g. H.C: 79 g.

Kcal: 511 Prot: 17 g. Kcal: 482 Prot: 20 g. Kcal: 512 Prot: 21 g. Kcal: 532 Prot: 22 g. Kcal: 548 Prot: 22g.

Lip: 19 g. H.C: 68 g. Lip: 14 g. H.C: 69 g. Lip: 20 g. H.C: 63 g. Lip: 21 g. H.C: 70 g. Lip: 157 g. H.C: 67g.

Kcal: 543 Prot: 24 g. Kcal: 513 Prot: 21 g. Kcal: 489 Prot: 22 g. Kcal: 559 Prot: 23g.

Lip: 19 g. H.C: 73 g. Lip: 20 g. H.C: 74 g. Lip: 18 g. H.C: 62 g. Lip: 15 g. H.C: 73 g.

Kcal: 553 Prot: 20 g. Kcal: 530 Prot: 20 g.

Lip: 19 g. H.C: 78 g. Lip: 19 g. H.C: 67 g.

Les amanides de guarnició tindran els següents ingredients: enciam, tomàquet, pastanaga, blat de moro, pebrot, cogombre, ceba i olives.

Els làctics seran: iogurts naturals o de sabors, natilles, flams i iogurts líquids.

La fruita d'abril serà:  poma, pera, plàtan, taronja i mandarina.

Fruita del temps Làctic

Rap a la marinera

(sofregit, brou de peix, sense músclos)

Contra-cuixa de pollastre desossada a les 

fines herbes amb enciam, tomàquet i 

pastanaga

Pinya en el seu suc

Llenties estofades amb verdures

(ceba, tomàquet, pastanaga, pebrot, sense 

xoriç)

Trinxat de col, patata i olli d'oliva

(sense cansalada)

FESTIU

Arròs amb salsa de tomàquet

Rodanxa de lluç arrebossada amb enciam, 

tomàquet i blat de moro

Fruita del temps

Truita de patata amb enciam i tomàquet Rostit de porc amb samfaina

Daus de pollastre al forn amb patates 

fregides 

Enciam i pastanaga

Fruita del temps Fruita del temps

Fruita del temps

FESTIU

Escudella amb cigrons i minimandonguilles 

(brou casolà, patata, pastanaga, pasta, 

mandonguilles, col i cigrons)

Mongeta verda amb patata i oli d'oliva

Macarrons a la napolitana

(sofregit deceba i tomàquet) amb formatge 

ratllat

Fruita del temps

FESTIU FESTIU FESTIU FESTIU

Fruita del temps Fruita del temps Làctic

Truita de formatge amb enciam, tomàquet 

i blat de moro

Arròs a la milanesa

(sofregit, pernil dolç i xampinyons)

Sopa d'estrelles

(brou casolà de pollastre i vedella amb 

estrelletes)

Verdura tricolor

(mongeta verda, patata i pastanaga) amb 

oli d'oliva

Cigrons estofats amb espinacs

(porro, pebrot, pastanaga i espinacs)

Fideuà 

(sofregit i brou de peix)

Daus de caella enfarinats amb enciam, 

pastanaga i tomàquet
Mandonguilles amb ceba i tomàquet Fricandó de vedella amb xampinyons

Contra-cuixa de pollastre desossada rostida 

amb poma

Enciam i olives

Fruita del temps

Truita de patata amb enciam, olives i blat 

de moro

Pit de pollastre a la planxa amb tomàquet 

gratinat

Salsitxes a la planxa amb enciam, 

pastanaga i tomàquet
Rodó de gall dindi rostit amb bolets

Lluç a la Biscaïna

Enciam i pastanaga

Fruita del temps Làctic Fruita del temps Fruita del temps

Mongetes blanques estofades amb 

carbassa

Colzets a la napolitana

(sofregit de ceba i tomàquet)

 amb formatge ratllat

Crema de verdures de temporada 

(sense crostonets de pa)
Arròs amb verdures Patata, pèsols i ou dur

Abril 2019
Menú Bressol

Estem treballant conjuntament amb Cesnut Nutrició per 
oferir-vos la màxima qualitat dietética en la programació 
dels nostres menús. Per qualsevol dubte del nostre menú 
contacti amb l'equip de Dietistes-Nutricionistes a 
info@cesnut.com o per telèfon en el 93 364 12 12.

Sabies que els 
espinacs que tant li 
agradaven al famós 

personatge 
"Popeye", són 

també una font  de 
vitamina C i A?
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