
Peix a la planxa amb patata panadera

Iogurt

Torrada d´escalivada

Amanida d´arròs amb hortalisses i tonyina 

en llauna
Remenat d´ou amb carbassó Pollastre guisat amb verdures Truita de formatget amb amanida Lluç amb salsa verda

Fruita del temps Iogurt Fruita del temps Fruita Iogurt

PLAT UNIC COMPLET Sopa d´au amb pistons Coliflor amb patata bullida Patates al forn gratinades Crema de verdures

Ou dur amb salsa de tomàquet Salmó a la planxa amb pebrot vermell
Pollastre a la planxa amb muntanyeta 

d´arròs al curry
Llenties amb verdures i patata Croquetes amb amanida

Fruita del temps Iogurt Fruita del temps Fruita Iogurt

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita Iogurt

Endívies a la planxa Arròs a l´allet Crema de porro PLAT UNIC COMPLET Lasanya vegetal de tomàquet i carbassó

Espinacs a l´allet Cus-Cus amb vegetals Sopa d´arròs Tomàquets al forn gratinats Amanida

Pollastre a la planxa amb xips Bacallà al forn amb amanida Rotllet de pernil dolç i formatge fresc Truita d´albergínia Salsitxes amb samfaina

 Remenat d´ou amb xampinyons Corvina amb salsa 
Llom al forn amb carbassó, tomàquet al 

forn i patata panadera

Amanida de llenties amb hortalisses i 

tonyina en llauna

 Iogurt Fruita del temps Fruita Iogurt

 Amanida Tropical amb salsa rosa Bledes amb patata PLAT UNIC COMPLET PLAT UNIC COMPLET

Abril 2018
Propostes Sopars

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 
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www.agoracatering.es // info@agoracatering.es
Crta. Santa Creu de Calafell, 35 Baixos

Gavà , Barcelona
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Durant la primavera ens 
menjarem les últimes 
taronges i amb ells ens 
acomiadarem dels cítrics 
(sense comptar les 
llimones) fins al proper 
hivern. Una de les primeres 
fruites de primavera són les 
maduixes que duraran fins 
a l'estiu.
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