Menú Basal Vila Olímpica Març
1
Sopa de galets
(brou de vedella ,ceba, pastanaga)
Gall d'indi a la jardinera
Pera
4

FESTIU

5

6

7

8

Llenties ECO estofades

Crema de verdures amb crostonets

Paella vegetariana

Llacets vegetals amb salsa de tomàquet i
formatge

Truita de verdures amb blat de moro i
tomàquet amanit

Rodó de gall d'indi al forn amb amanida
d'enciam i cogombre

Lluç al forn amb amanida de blat de moro i
tomàquet

Vedella guisada amb bolets

Iogurt natural

Pera

Taronja

Poma

11

12

13

14

15

Carbassa, mongeta tendra i patata

Arròs integral amb tomàquet

Guisat de cigrons amb patates

Macarrons amb salsa concassé
(tomàquet i ceba) i alfàbrega fresca

Sopa de picada
(ou, cigrons, patata, pastanaga i arròs)

Bistec de porc a la planxa amb amanida,
tomàquet i olives negres

Pollastre rostit amb verduretes de
temporada

Ou dur saltejat amb espàrrecs i
xampinyons i amanida

Raïm

Pinya natural

Iogurt

Macedònia

Pera

18

19

20

21

22

Fusilli ECO napolitana

Crema de moniato, carbassa i ceba

Llenties ECO estofades

Arròs a la cassola amb verdures

Patates estofades

Hamburguesa de vedella a la planxa amb
amanida de remolatxa i enciam

Canelons de carn mixta gratinats
(vedella, porc, beixamel i formatge) amb
amanida

Truita de tonyina amb amanida de blat de
moro i tomàquet

Lluç al forn amb amanida
(enciam i pastanaga)

Cuixetes de pollastre al forn a la catalana

Plàtan

Bol de pera i plàtan

Iogurt

Poma

Raïm

25

26

27

28

29

Macarrons ECO amb sofregit de ceba i
tomàquet

Estofat de mongeta blanca amb verdures

Sopa de peix amb pasta meravella

Crema de pèsols i ceba

Arròs a la milanesa

Fricandó de vedella amb pèsols i
pastanaga

Estofat de sípia amb patates

Daus de gall d'indi amb amanida

Poma

Pera

Macedònia.

Pit de pollastre a la planxa amb amanida de Truita francesa amb amanida d'enciam i blat
tomàquet i olives
de moro
Plàtan

Iogurt

Bacallà al forn amb amanida de remolatxa i
enciam
Rodó de gall d’indi al forn amb verduretes

