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VACANCES  SETMANA  SANTA
     

     

     

 10 Minestra de verdures saltejada 11 Patates amb all i oli 12
Amanida d'arròs amb enciam, blat de 

moro i tonyina
13 Crema Saint Germain (Pèsols i porro) 14

FESTIU Fideuà (sense gluten) de marisc Bacallà al forn amb enciam i pastanaga
Pernilets de pollastre groc al forn amb 

tomàquet amanit
Fricandó de vedella
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Arròs amb tomàquet 17
Amanida de pasta sense gluten 

(pastanaga, blat de moro, tomàquet i 

olives)

18 Mongetes verdes amb patata 19
Amanida de cigrons amb ou (tomàquet, 

pebrot, olives i ou dur)
20 Pèsols saltejats amb ceba i pernil salat 21

Truita amb formatge amb enciam i olives
Contracuixa de pollastre groc al forn 

amb albergínia al forn

Croquetes de rostit (sense gluten) amb 

enciam i pastanaga

Salmó en salsa de cítrics (sense gluten) 

amb enciam i blat de moro

Gall dindi a la planxa amb ceba 

brasejada
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DINAR SANT JORDI 24
Amanida Waldorf (patata, enciam, 

maionesa, poma i nous)
25

Llenties ECO (sense gluten) amb 

verdures Ametller
26 Paella mixta 27 Coliflor fresca amb patata 28

Macarrons (sense gluten) gratinats
Hamburguesa de vedella (sense gluten) 

a la planxa amb ceba brasejada

Gall dindi a la planxa amb carbassó al 

forn
Truita francesa amb enciam i tomàquet

Lluç a l'andalusa (sense gluten) amb 

enciam i olives

Pollastre groc arrebossat (sense gluten) 

amb patates fregides i quètxup
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Pa sense gluten i Postres especials 

sense gluten
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