
 MACARRONES A LA NAPOLITANA 

Dimarts 15 
 
 

Dimecres 16 
 
 

Divendres 18 
 
 

Menús elaborats per l’equip de nutrició i dietètica d’Endermar 
Empresa certificada ISO 9001, 14001 i 22000. 
 

Dilluns 14 
 
 

Dimarts 8 
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 Dilluns 7 
 
 

Dijous 17 
 
 

MENU SENSE PORC 

 3 
 
 

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

 

Dimarts 22 
 
 

Dimecres 23 
 
 

Dijous 24 
 
 

Dilluns 21 
 
 

Divendres 25 
 
 

 
 

Dimarts 1  
 
 

Dimarts 29 
 
 

Dimecres 30 
 
 

Dilluns 28 
 
 

Amanida de llacets (pastanaga, 

tonyina, olives i blat de moro) 

(*) Hamburguesa de pollastre 
amb amanida (enciam, pastanaga 

i blat de moro)  

Fruita del temps 
 

 
 

(*) Pèsols saltats amb ceba  
Truita francesa amb amanida 

(enciam, pastanaga i blat de moro)  

Fruita del temps 

 

Mongetes blanques estofades 
amb verdures (carbassó, 

pastanaga i pebrot) 
(*) Bacallà al forn amb verdures 

Fruita del temps 

 

Mongeta verda amb patata 
Pollastre al xilindron (ceba, 

tomàquet i pebrot) 
Iogurt 

 

 

(*) Patates al graten (sense 
bacó) 

Lluç al forn amb verdures 
Fruita del temps 

 
 

 

Crema de porros 
Truita de patata amb amanida 
(enciam, pastanaga i blat de moro)  

Fruita del temps 
 

 

 

Amanida de pasta (pastanaga, 

tonyina, olives i blat de moro) 
Croquetes de pollastre amb 

amanida (enciam, pastanaga i blat de moro) 

Fruita del temps 
 

 

Paella de verdures (pebrot, 

pastanaga, carbassó i ceba) 
Filet de sorrell a l'allet amb 

amanida (enciam, pastanaga i blat 

de moro)  
Fruita del temps 

 

Sopa de peix amb arròs 
(*) Salsitxes de pollastre amb 
salsa de tomaquet i amanida 

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

 

 

Cigrons estofats amb tomàquet 
i ou dur 

 
Daus de pollastre amb 

samfaina (albergínia, carbassó, ceba, 

pebrot i tomàquet) 
 

Iogurt 
 

 
 Amanida de patata (olives, 

pebrot i tonyina) 
Bacallà amb salsa de verdures 
(pastanaga, porro, pebrot, bolets, 

ceba i tomàquet) 
Fruita del temps 

 

 

 

Bròquil amb patata 
(*) Pollastre al forn amb 

tomaquet 

Fruita del temps 

Llenties estofades amb 
verdures (carbassó, pastanaga i 

pebrot) 
Varetes de lluç amb amanida 

(enciam, pastanaga i blat de moro)  

Fruita del temps 
 

 

 


