
 

 
  

Arròs integral amb tomàquet 
Llucet en salsa verda amb 

amanida (enciam, pastanaga i 
olives negres) 

Fruita del temps 
 

 

 

Macarrons bolonyesa (carn picada 
de porc i vedella, tomàquet i 

pastanaga) 
(*) Fogoner al forn amb amanida 
(enciam, blat de moro i olives verdes) 

Fruita del temps i pa integral 

 

Cigrons amb verdures (carbassó, 
pastanaga, pebrot verd i vermell) 
Truita de carbassó amb amanida 

(enciam, blat de moro i olives 
verdes) 

Fruita del temps 

 

Sopa de peix amb arròs 
Truita d’espinacs amb amanida 

(enciam, pastanaga i olives) 
Fruita del temps ecològica 

 
 

 

Macarrons al pesto (oli,  
alfàbrega, formatge i nous) 

Estofat de vedella amb xampinyons 
Fruita del temps 

 

 

Pèsols saltats amb patata i bacó 
(*) Lluç al forn amb amanida  

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

 
 

Col saltada amb bacó i patata 
Daus de pollastre adobats amb 

amanida (enciam, blat de moro i 
olives negres) 

Iogurt  
 

Llenties estofades amb magra 
(pastanaga, pebrot verd i vermell) 

Salsitxes d’au amb verdures 
Fruita del temps i pa integral 

 
 

Minestra de verdures (mongeta 
verda, pastanaga, coliflor i pèsols) 

Goulash de gall dindi (patata, 
pastanaga, pebrot verd i vermell) 

Fruita del temps ecològica 
 

Cigrons amb espinacs 
Contracuixa de pollastre al forn 

amb amanida (enciam, pastanaga i 
olives verdes) 

Fruita del temps 

 
 

Tricolor de verdures (mongeta 
verda, pastanaga i patata) 

Truita de patata amb amanida 
(enciam, blat de moro i olives 

negres) 
Iogurt 

 

 

Llacets carbonara (beixamel 
amb farina de blat de moro i 

bacó) 
Mandonguilles a la jardinera  

(pèsols i pastanaga) 
Fruita del temps ecològica 

 

 

Llenties a la riojana (sofregit, 
pastanaga, pebrot verd i vermell 

i xoriço) 
Truita francesa amb amanida 

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

 

Arròs amb tomàquet i tonyina 
Cuixa de pollastre al forn 

amb amanida (enciam, pastanaga i 
olives) 

Fruita del temps 
 

 

 

Sopa de galets 
Fogoner amb samfaina (albergínia, 

carbassó, ceba, pebrot verd i 
vermell) 

Fruita del temps 

 

Bròcoli amb patata 
Ragout de porc amb pèsols i 

pastanaga 
Fruita del temps i pa integral 

 

 

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

(*) Rap al forn amb patates 
Fruita del temps 

 

 

Mongetes blanques estofades amb 
verdures (carbassó, pastanaga, 

pebrot verd i vermell) 
(*) Truita francesa amb amanida 
(enciam, blat de moro i olives) 
Fruita del temps i pa integral 

 

 

Sopa de galets 
Pernilets de pollastre al 

xilindrón (ceba, tomàquet, 
pebrot verd i vermell) 

Fruita del temps ecològica 

 

         JORNADA GASTRONÒMICA    
ESTATS UNITS 

(*) Amanida cèsar especial (enciam, 
pollastre planxa i pastanaga) 

Hamburguesa 100% boví amb ceba i 
formatge amb patates fregides 

Mini dot 

 
 

Arròs a la cubana  
(tomàquet i ou dur) 

Llom adobat amb amanida  
(enciam, pastanaga I blat de 

moro) 
Fruita del temps 

 

 

SENSE MARISC 
 

 
 

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

 

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 

 

FESTIU 
TOTS 

SANTS 
 


