
 

 

  

Menús elaborats per l’equip de nutrició i  
dietètica d’Endermar 

Tenim a la seva disposició el llistat d'ingredients i 
al·lèrgens de cada plat 

 

SENSE MARISC  
 

 
Puré de patates amb bacó 
Estofat de gall dindi amb 

xampinyons 
Fruita del temps ecològica 

 

Amanida d’arròs 
(pastanaga, tonyina, olives 

i blat de moro) 
Llom amb salsa de 

verdures (porro, pastanaga 
I xampinyons) 

Fruita del temps 
 

Arròs amb tomàquet 
Cuixa de pollastre al forn 
amb amanida (enciam, 

pastanaga i olives) 
Fruita del temps  

 

Llenties estofades amb magra 
(tomàquet, pastanaga, pebrot 

verd i vermell) 
Lluç al forn amb amanida 

(enciam, pastanaga i blat de moro) 
Fruita del temps i pa integral 

 

Coliflor gratinada 
(beixamel de farina de 

blat de moro I formatge) 
Botifarra de pages amb 

seques 
Iogurt  

 

Macarrons integrals a la 
bolonyesa (carn picada de porc 

i vedella, tomàquet i 
pastanaga) 

Truita francesa amb amanida 
(enciam, blat de moro i olives) 

Fruita del temps 
 

Cigrons estofats amb xoriço 
Daus de pollastre saltats amb 
verdures (pastanaga, ceba i 

carbassó)  
Fruita del temps  

 

MENÚ CASTANYADA 
Crema de carbassa  

Estofat de vedella amb 
bolets 

Pastís de castanyada 
 

Fideuà vegetal (carbassó, 
pastanaga, pebrot verd i vermell) 

Truita de carbassó amb 
amanida (enciam, blat de moro 

i olives) 
Fruita del temps I pa 

integral 
 

Arròs amb verdures (carbassó, 
pastanaga, pebrot verd i vermell) 

Cuixa de pollastre al mix grill 
amb amanida (enciam, blat de 

moro i olives) 
Fruita del temps 

 

Pèsols saltats amb bacó i 
patata 

(*) Llom al forn amb 
xampinyons 

Fruita del temps  
 

Tricolor de verdures (patata, 
mongeta verda i pastanaga) 
Contracuixa de pollastre al 
forn amb amanida (enciam, 

blat de moro i olives) 
Fruita del temps  

 

Amanida de pasta 
(pastanaga, tonyina, blat de 

moro i olives) 
Llom adobat amb patates 

fregides 
Fruita del temps ecològica 

 

FESTIU 
 

 

Arròs 3 delícies (truita,  
pastanaga, pernil dolç i pèsols) 
Fogoner al forn amb amanida 
(enciam, pastanaga I olives) 
Fruita del temps ecològica 

 

(*) Paella de verdures 
(carbassó, pastanaga, pebrot 

verd i vermell)  
Llucet a l’allet amb amanida 
(enciam, pastanaga i olives) 
Fruita del temps i pa integral 

 

Llenties estofades amb 
verdures (carbassó, pastanaga I 

pebrot verd i vermell) 
Truita de patata amb amanida 
(enciam, blat de moro i olives) 

Fruita del temps  
 

Cigrons saltats amb 
tomàquet i ou dur 

(*) Lluç al forn amb amanida 
(enciam, pastanaga i blat de 

moro) 
Fruita del temps 

 

Macarrons amb tomàquet i 
tonyina 

Daus de gall dindi saltats  
amb pebrots 

Fruita del temps ecològica i pa 
integral  

 

Mongetes blanques amb 
hortalisses (carbassó, pastanaga, 

pebrot verd i vermell) 
Truita francesa amb amanida 
(enciam, pastanaga i olives) 

Fruita del temps  
 

Brócoli amb patata 
(*) Gall dindi saltat amb 

arròs blanc 
Iogurt  

 

Els menús son cuinats a part, per caràcter mèdic, cultural i/o religiós 
 


