
 

 

 

 

 

ΜENU DU MOIS MARS 2023 

     ΜΕΝΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 

 

jeudi 02 mars 2023 

 

Πέμπτη 02 Μαρτίου 2023 

Petites pâtes à la bolognaise + salade de 

concombre 

Κοφτό μακαρόνι με κιμά + αγγουράκι 

σαλάτα 

 

vendredi 03 mars 2023 

 

Παρασκευή 03 Μαρτίου 2023 

Petits poids avec carrotes et pommes de 

terre + yaourt 

Αρακάς με καρότο και πατάτες + γιαούρτι 

 

   

lundi 06 mars 2023 

Δευτέρα 06 Μαρτίου 2023 

 

Gratin de pâtes et viande hachée+ salade de 

carottes au chou 

Παστίτσιο + σαλάτα λάχανο καρότο 

mardi 07 mars 2023 

 

Τρίτη 07 Μαρτίου 2023 

Escalope de poulet panée + salade de laitue 

Σνίτσελ κοτόπουλο + μαρουλοσαλάτα 

mercredi 08 mars 2023 

 

Τετάρτη 08 Μαρτίου 2023 

 

Ηaricots secs + salade choux 

Φασολάδα + πικάντικη σαλάτα 

jeudi 09 mars 2023 

 

Πέμπτη 09 Μαρτίου 2023 

Boulettes de boeuf avec riz + salade de 

concombre et tomate 

 

Κεφτεδάκια με πιλάφι + σαλάτα 

αγγουροντομάτα 

vendredi 10 mars 2023 

 

Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 

 

Haricots verts avec pommes de terres + feta  

Φασολάκια με πατάτες + φέτα  

 



 

 

  

lundi 13 mars 2023 

 

Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 

 

Linguines à la sauce tomate + salade de 

concombre 

Λιγκουίνι με κόκκινη σάλτσα + αγγουράκι 

σαλάτα 

mardi 14 mars 2023 

 

Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 

 

Gratins de petites pâtes + salade  

Μοσχαράκι γιουβέτσι + σαλάτα 

  

mercredi 15 mars 2023 

 

Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 

 

Lentilles + salade choux  

Φακές + πικάντικη σαλάτα 

  

jeudi 16 mars 2023 

 

Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023 

 

Cabillaud frit aux pommes de terre + salade 

de carotte  

Μπακαλιάρος τηγανιτός με πατάτες + 

καροτοσαλάτα 

vendredi 17 mars 2023 

 

Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 

 

Epinards + yaourt 

Σπανακόρυζο + γιαούρτι 

  

lundi 20 mars 2023 

 

Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 

Gratin de pâtes + salade  

Παστίτσιο τυριών + σαλάτα  

 

mardi 21 mars 2023 

 

Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 

Rouleaux de chou farcis + yaourt 

Λαχανοντολμάδες αυγολέμονο + γιαούρτι 

 

mercredi 22 mars 2023 

 

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 

 

Pois-chiches+ salade choux  

Ρεβύθια + πικάντικη σαλάτα 

jeudi 23 mars 2023 

 

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 

 

Porc au pommes de terre + salade de brocoli 

Χοιρινό λεμονάτο με πατάτες + μπρόκολο 

σαλάτα 

vendredi 24 mars 2023 

 

Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 

 

Pommes de terre et légumes au four + feta 

Μπριάμ + φέτα  



 

 

  

Lundi 27 mars 2023 

 

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 

 

Tortellini + salade de carotte  

Τορτελίνια + καροτοσαλάτα  

Mardi 28 mars 2023 

 

Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 

Poulet rôti et pommes + salade de chou 

Φιλέτο κοτόπουλο λεμονάτο με πατάτες + 

λάχανο σαλάτα  

 

Mercredi 29 mars 2023 

 

 

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 

 

Haricots secs au four + feta 

 

Φασόλια γίγαντες + φέτα 

 

Jeudi 30 mars 2023 

 

Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 

 

Poisson (galeos) + pommes de terre+ choux 

de Bruxelles 

Ψάρι φούρνου (γαλέος) με πατάτες + 

λαχανάκια Βρυξελλών  

 

Vendredi 31 mars 2023 

 

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 

 

Petits poids avec carrotes et pommes de 

terre + feta 

Αρακάς με καρότο και πατάτες + φέτα 

 

  

* Les repas du jour sont accompagnés de pain et salade ou feta 

*Τα γεύματα καθημερινά συνοδεύονται από ψωμί και σαλάτα ή και φέτα 


