
 

 

 

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 

 

ESCOLA MARE DE DÉU DE LA SOLETAT  
DE SANT ANDREU 

HALAL  
 

 

Sopa de peix amb arròs  
(*) Truita de patata amb 

verdures 
Fruita del temps ecològica  

 

 

 

Bròcoli gratinat 
(*) Fogoner al forn amb patates 

fregides 
Fruita del temps i opció de pa 

integral 
 
 

Mongetes blanques amb verdures 
(porro i pastanaga) 

Contracuixa de pollastre a la 
planxa amb amanida (enciam, 

tomàquet i blat de moro) 
Fruita del temps 

 

Llenties estofades amb vegetals 
(carbassó i pastanaga) 

(*) Truita francesa amb amanida 
(enciam, tomàquet i pipes de 

girasol) 
Fruita del temps i opció de pa 

integral 

 

Mongeta verda amb patata 
(*) Lluç a la planxa amb 

xampinyons 
Fruita del temps ecològica 

 

Espaguetis al pomodoro  
(tomàquet i alfàbrega) amb 

formatge 
Croquetes de pollastre amb  

verdures saltades 
Fruita del temps 

 
 

Crema de verdures 
Peix fresc segons mercat al forn 

amb amanida (enciam, 
pastanaga i olives) 

Iogurt sostenible natural sense 
sucre  

 

 

Arròs a la milanesa amb 
xampinyons 

(*) Hamburguesa d’au a la 
planxa amb amanida (enciam, 

tomàquet i blat de moro) 
Fruita del temps  

 

Cigrons saltats amb verduretes 
Truita francesa amb amanida 

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

Fruita del temps 
 

Llenties estofades amb arròs 
Truita francesa amb amanida 

(enciam i pastanaga) 
Fruita del temps ecològica 

 

Crema de carbassó  
(*) Botifarra d’au a la planxa 

amb amanida (enciam, 
tomàquet i pipes de girasol) 

Fruita del temps 

 

JORNADA GASTRONÒMICA 
TAILANDESA 

Pad thai (Fideus d’arròs saltats amb 

ceba, pastanaga, carbassó i salsa de soia) 
Tires de pollastre amb salsa teriyaki, 

ceba i pebrots 
Pastís de llimona 

 

Llacets amb salsa de tomàquet 
Marmitako de tonyina amb 

patata i verdures 
Fruita del temps 

 

(*) Macarrons integrals amb 
tomàquet i formatge 

Lluç a la llimona amb amanida 
(enciam i pastanaga) 

Iogurt sostenible natural sense sucre 
 

(*) Fals Trinxat (saltat de  
col, patata i ceba) 

Calamars a la romana amb 
amanida (enciam i tomàquet) 
Fruita del temps i opció de pa 

integral 
 

 

MENÚ DON BOSCO 
(*) Panini de tonyina 

Pollastre arrebossat amb amanida 
 (enciam, tomàquet i pipes de 

girasol) 
Plàtan banyat amb xocolata 

 


