
 

  

Cigrons guisats amb espinacs 
Bacallà amb tomàquet i amanida 

(enciam i pastanaga) 
Fruita del temps 

 
 

 

 

Sopa de peix amb arròs 
Estofat de gall dindi amb patata 

Fruita del temps i pa integral 
 

Brócoli amb patata 
Contracuixa de pollastre a les 

fines herbes al forn amb amanida 
(enciam, tomàquet, i blat de 

moro) 
Fruita del temps 

 

Mongeta tendra amb patata 
Ragú de vedella (estofada amb 

pèsols i pastanaga) 
Fruita del temps ecològica 

 

 

Llenties estofades amb vegetals 
(carbassó i pastanaga) 

(*) Bacallà al forn amb amanida 
(enciam, tomàquet i pipes de 

girasol) 
Fruita del temps i pa integral 

 

 

Crema parmentier 
(pastanaga i porro) 

(*) Llom al forn amb patates 
Fruita del temps 

 

(*) Sopa de fideus sense ou 
(*) Rap a l’andalusa sense ou 

amb amanida (enciam, 
pastanaga i olives) 

Iogurt sostenible natural sense 
sucre 

 

(*) Arròs amb tomàquet i 
xampinyons 

Daus de pollastre adobats amb 
amanida (enciam, tomàquet i 

blat de moro) 
Fruita del temps 

 

(*) Macarrons sense ou a la 
bolonyesa (carn picada mixta de porc i 

vedella i tomàquet)(sense formatge) 
(*) Lluç a la planxa amb 

amanida (barretja d’enciams, 
tomàquet i blat de moro) 

Fruita del temps ecològica 
 

Arròs a la cassola amb verdures 
(carbassó i carbassa) 

Lluç al forn amb amanida 
(enciam, tomàquet, i blat de 

moro)   
Fruita del temps 

 
 

Cigrons saltats amb bacó 
Pernilets de pollastre rostits 

amb ceba, pastanaga i patates 
Iogurt sostenible natural sense 

sucre 

 

(*) Fideuà sense ou vegetal 
(*) Llom a la planxa amb  

amanida (enciam, pastanaga 
 i olives) 

Fruita del temps ecològica 

 

(*) Coliflor amb beixamel 
(sense formatge) 

(*) Lluç a la planxa amb 
amanida (enciam, tomàquet i 

blat de moro) 
Fruita del temps ecològica 

 

(*) Sopa de picadillo (arròs i pernil) 
(sense ou dur) 

(*) Pollastre arrebossat sense ou 
amb amanida (enciam, tomàquet i pipes 

de girasol) 
Fruita del temps 

 

(*) Macarrons sense ou amb oli i 
alfàbrega  

(*) Peix fresc segons mercat al 
forn amb amanida (enciam, 

pastanaga i olives) 
Fruita del temps 

 

Mongetes blanques guisades  
amb carbassa 

Cap de llom rostit amb patates 
fregides 

Fruita del temps i pa integral 

 

Pèsols estofats amb patata i  
pastanaga 

(*) Bacallà al forn amb  
amanida (enciam, tomàquet i  

blat de moro) 
Fruita del temps 

 

Bleda amb patata 
(*) Mandonguilles mixtes (sense 
ou) amb sofregit de tomàquet i 

timbal d’arròs integral 
Fruita del temps i pa integral 

 

 

Llenties estofades amb magra 
 de porc 

(*) Pollastre a la planxa amb 
amanida (enciam i pastanaga) 

Fruita del temps ecològica 

 

           JORNADA GASTRONÒMICA  
ESTATS UNITS 

(*) Amanida cèsar especial (enciam, 

pollastre a la planxa i pastanaga) 

(*) Hamburguesa 100% boví amb 
patates fregides 

(*) Banana Split (plàtan amb xocolata) 

 
 

Trinxat de la Cerdanya (saltat de 
col, patata i bacó) 

Salsitxes de porc a la planxa amb 
amanida (enciam i tomàquet) 

Fruita del temps 
 

 

ESCOLA MARE DE DÉU DE LA SOLETAT 
SALESIANES DE SANT ANDREU  

SENSE OU  
 

 

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 

 


