
 

 

 

Macarrons al pomodoro 
(tomàquet i alfàbrega) 
Croquetes de pollastre 
artesanes amb saltat de 

verdures  
Fruita del temps 

 

(*) Arròs bullit 
Truita de formatge amb 

amanida (enciam, blat de moro i 

tomàquet) 
Iogurt sostenible natural 

sense sucre 
 

Amanida russa (patata, pastanaga, 

mongeta verda, tonyina i maionesa) 
Pernilets de pollastre al 

xilindrón (ceba, tomàquet i 
pebrot vermell) 
Fruita del temps 

 

Arròs integral a la cubana  
(tomàquet i ou dur) 

Estofat de vedella amb patata i 
verdures 

Fruita del temps ecològica i pa 
integral 

 

Empedrat de mongetes 
blanques (tonyina, 

tomàquet i pebrot verd) 
Truita de patata i ceba amb 
amanida (enciam, pastanaga i 

olives verdes) 
Fruita del temps 

 

Amanida d’espirals (blat de 
moro, olives i ou dur) 

Mandonguilles mixtes a la 
jardinera (pèsols i pastanaga) 

Fruita del temps ecològica 
 

Fals trinxat de bleda amb 
patata 

Cuixa de pollastre al romaní 
amb amanida (enciam, blat 

de moro i tomàquet) 
Fruita del temps 

 

Crema suau de cigrons i 
pastanaga 

Peix fresc segons mercat al 
forn amb allada i amanida 
(tomàquet, cogombre i olives negres) 

Fruita del temps  

 

Paella de verdures (pebrot 

vermell, pebrot verd, carbassó i 
pastanaga) 

Lluç “orly” (arrebossat amb 
ou i farina) amb amanida 

(tomàquet, cogombre i blat de moro) 
Fruita del temps 

 

FESTIU 
 

(*) Crema de carbassa   
Truita de pernil dolç amb 

amanida (enciam, tomàquet i pipes 

de girasol) 
Fruita del temps ecològica 

 

Amanida d’arròs (tonyina, 

olives i blat de moro) 
Salsitxes de porc amb salsa 

de tomàquet cassolana i 
amanida (enciam i blat de moro) 

Fruita del temps i pa 
integral 

 

Puré de verdures de 
temporada (carbassa i 
carbassó) amb crostons 

Daus de pollastre a l'allet 
amb patates 

Fruita del temps  
 

Llacets carbonara (beixamel, 
ceba, formatge i bacó) 
Bacallà amb samfaina 

(albergínia, carbassó, ceba i 
tomàquet) 

Gelat de vasito 
 

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

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

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

 ESCOLA MARE DE DÉU DE LA 
SOLETAT DE SANT ANDREU 

 

SENSE LLENTIES 


