
 

 

Menús elaborats per l'equip de nutrició i dietética 
d'Endermar 

Empresa certificada ISO 9001 – 14001 - 22000 

 

Fideuà marinera (tomàquet, ceba, 
pebrot verd i vermell) 

Hamburguesa mixta amb amanida 

(enciam, pastanaga i olives) 

Fruita del temps 
……………………….………………… 

Bleda amb patata i maionesa 
Xuletes de galldindiplanxaambxampinyons 

Iogurt 

 
 
 

 

 

 Arròsambtomàquet i tonyina 
Truita francesa 

ambamanida(enciam, 
pastanaga i olives) 

Fruita del temps 
……………………….……………… 

Carxofes saltades amb pernil 
Llenguado a la planxa amb amanida 

Iogurt amb avellanes 

 
 

BASAL 

Valorsnutricionals del menú migdia/setmana de 3-8 anys:Primerasetmana 570 kcal, HC 66g, Lip. 18g, Prot. 36g –Segonasetmana 591 kcal, HC 69g, Lip. 

18.5g, Prot. 37g – Tercerasetmana 581 kcal, HC 68g, Lip. 18g, Prot. 36.7g – Quartasetmana 595 kcal, HC 68g, Lip. 19g, Prot. 38g. – Cinquenasetmana 612 kcal, 
HC 71g, Lip. 20g, Prot. 37g.Valorsnutricionals del menúmigdia/setmana de 9-13 anys:Primerasetmana 738 kcal, HC 81g, Lip. 26g, Prot. 45g – Segonasetmana 
743 kcal, HC 78g, Lip. 27g, Prot. 47g – Tercerasetmana 737 kcal, HC 79g, Lip. 26g, Prot. 46.7g – Quartasetmana 739 kcal, HC 77.8g, Lip. 28g, Prot. 43.9g. – 

Cinquenasetmana 778 kcal, HC 82.4g, Lip. 28.7g, Prot. 47.6g. 

Puré de patates ambbacó 
Pollastre al mix grill 

ambamanida(enciam, pastanaga i blat de 

moro) 
Fruita del temps 
……………………….……………… 

Amanida de tomàquet, mozzarela i alfàbrega 
Truita de bacallàambalbergíniaarrebossada 

Iogurt 

 
 

Mongetes blanques estofades 
amb xoriço (ceba, 

pastanaga,pebrot verd i vermell) 
Lluç al forn amb patata brava 

Fruita del temps 
……………………….………… 

Crema de carbassa i taronja 
Llom saltat amb verdures 

Iogurt amb fruites del bosc 

 

Bròquil amb patata 
Ragout de vedella amb pèsols 

i pastanaga 

Iogurt 
……………………….…………… 

Sopa de fideus 
Biquini de pernil dolç i formatge 

Carpaccio de pinya i kiwi 

 
 

Arròs amb verdures (pebrot,  

pastanaga, carbassó i ceba) 
Llom adobat amb amanida 

(enciam, pastanaga i blat de moro) 

Fruita del temps 
……………………….……………… 

Minestra de verdures 
Maira fregides 

Sopa de iogurtamb kiwi 

 
 
 

Crema de carbassó 
Contracuixa de pollastre al forn 

amb amanida (enciam, pastanaga 
i olives) 

Fruita del temps 
……………………….…………… 

Quinoaamb gambes 

Truita paisana ambverdures 
Quéfir 

 

 
 
 

Pasta al pesto (oli, alfàbrega, 
formatge i anous) 

Bacallà amb samfaina 
(albergínia, carbassó, pebrot  vermell, 

pebrotverd i ceba) 

Fruita del temps 
……………………….……………………… 

Amanida completa amb fruits secs 
Llom al forn amb patates 

Iogurt 

 

 

Tricolor de verdures (patata, 
pastanaga i mongetaverda) 
Estofat de gall dindi amb 

xampinyons 
Fruita del temps 
……………………….………………… 

Hummusambbastonets 
Perca al fornambllit de patata i ceba 

Iogurt 

 
 
 

Cigrons amb espinacs 
Truita de patata amb amanida  
(enciam, pastanaga i olives) 

Iogurt 
……………………….……………… 
Crema de porros i poma 

Llom a la planxa amb carxofes arrebossades 
Macedonia de fruita 

 

 
 
 

 
Coliflor amb patata 

Lluçarrebossatambamanida 
(enciam, pastanaga i olives) 

Fruita del temps 
……………………….………… 

Sopa de galets 
Gall dindi saltat amb verdures 

Iogurt amb fruita 

 
 

 

Puré de verdures 
Pollastre al forn amb amanida 
(enciam, pastanaga i blat de 

moro) 
Fruita del temps 

……………………….…………… 

Pizza vegetal 
Ous potxé amb samfaina 

Iogurt amb ametlles 

 
 
 
 
 

Arròs a la cubana (tomàquet i ou dur) 
Mandonguilles mixtes amb 

samfaina (carbassó, albergínia, 
pebrot i ceba) 

Fruita del temps 
……………………….……………… 
Pèsols saltats amb bacó 

Pinxos d'au adobats amb patates 
Panacotta de mandarina 

 

 
 

Llenties amb magra (tomàquet, 

pastanaga, pebrot verd i vermell) 
Truita de patata i espinacs amb 
amanida(enciam, pastanaga i olives) 

Fruita del temps 
……………………….………… 

Amanida de canonges, cherries i formatge fresc 
Wrap de verdures i vedella 

Pa de pessic de poma 
 

 

 

JORNADA CANADENCA 
Mac & Cheese (galets amb 

 salsa de formatge gratinats) 

Costella de porc amb salsa  
barbacoa i patates fregides 

Pastís 3 llets 

 


