
 

 

 

Paella de verdures 
(carbassó, ceba, pastanaga, 

pebrot verd i vermell) 
(*) Croquetes d’espinacs 
amb amanida (enciam, 

pastanaga i olives verdes) 
Fruita del temps 

 

(*) Mongeta tendra amb 
patata 

Truita de carbassó amb 
amanida (enciam, 

pastanaga i olives verdes) 
Fruita del temps 

 
 

(*) Llacets amb oli i 
orenga  

(*) Truita francesa amb 
amanida (enciam, 

pastanaga i olives verdes) 
Fruita del temps 

 

(*) Crema de carbassó 
Cigrons estofats amb 

verdures (carbassó, 

pastanaga, porro, pebort verd i 
vermell) 

Fruita del temps 
 

(*) Amanida d’arròs 
(pastanaga i olives) 

(sense tonyina) 
(*) Seità a l’allet amb 

patates 
Iogurt 

 

 

 

GUARDERÍA ARRELS 

SENSE CARN NI PEIX 
 

(*) Amanida russa (patata, 

mongeta verda, pastanaga, ou dur i 
maionesa) (sense tonyina) 

(*) Hamburguesa vegetal 
amb amanida (enciam, 

pastanaga, blat de moro y olives 
negres) 

Fruita del temps 

 

(*) Pasta al aglio e oleo 
(*) Tofu amb patates 

(*) Gelat de tarrina de vainilla 

 i xocolata 
 

Minestra de verdures (mongeta 
verda, pastanaga i patata) 

Bacallà amb samfaina (carbassó, 

ceba, albergínia, pebrot verd i 
vermell) 

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

Crema de patata 
Truita de formatge amb amanida  

Iogurt 

 

Cigrons amb espinacs 
Pollastre al forn amb amanida 
(enciam, pastanaga i olives verdes) 

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

Sopa de brou 
Hamburguesa mixta amb patates 

Iogurt 

 

Arròs 3 delícies (blat de moro, 

pèsols i pastanaga) 

Goulash de vedella amb pèsols i 
pastanaga 

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

Mongeta verda amb patata 
Llucet al forn amb xips 

Iogurt 

 

 

Mongetes blanques amb 
hortalisses (carbassó, ceba, 

pastanaga, pebrot verd i vermell) 
Truita de patates amb 

amanida (enciam, pastanaga, 
blat de moro i olives negres) 

Fruita del temps 
 

Macarrons a la boloñesa (carn 

picada mixta de porc i vedella, 
tomàquet i formatge) 

Truita francesa amb amanida 
(enciam, pastanaga, blat de moro y olives negres) 

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

Bleda amb patata 
Gall d’indi al forn amb cuscús 

Iogurt 

 

(*) Panatxé de verdures (brócoli, 

patata, mongeta verda i pastanaga) 

(*) Truita francesa amb 
amanida (enciam, pastanaga, blat 

de moro i olives negres) 

Fruita del temps 

 

Patates estofades amb 
verdures (carbassó, ceba, 

pastanaga, pebort verd i Vermell) 
(*) Hamburguesa vegetal 

amb amanida (enciam, 

pastanaga, blat de moro i olives 
negres) 

Fruita del temps 

 

FESTIU 
Llenties estofades amb magra 

Lluç al forn amb amanida 
(enciam, pastanaga i olives verdes) 

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

Sopa d’estrelletes 
Bacallà al forn amb patates 

Iogurt 

 

Valors nutricionals del menú migdía/setmana de 1-3 anys: Primera setmana 401 kcal, HC 55g, Lip. 13g, Prot. 16g – 
Segona setmana 412 kcal, HC 58g, Lip. 13.9g, Prot. 16.1g – Tercera setmana 397 kcal, HC 54.7g, Lip. 12.9g, Prot. 15.5g – 
Quarta setmana 405 kcal, HC 54.3g, Lip. 12.7g, Prot. 15.6g. – Quinta setmana 406 kcal, HC 54.9g, Lip. 11.5g, Prot. 16.9g.   

 

Coliflor amb patata 
(*) Seità en salsa de 

verdures (ceba, porro, 
patanaga i xampinyons) 

Iogurt 
 

(*) Macarrons amb 
tomàquet (sense tonyina) 

(*) Tofu amb verdures 
saltades 

Fruita del temps 
 

Menús elaborats per l'equip de nutrició i dietética d'Endermar 
Empresa certificada ISO 9001 – 14001 – 22000 

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

 

(*) Amanida de pasta 
(olives, pastanaga i blat de moro) 

(sense tonyina) 
Truita francesa amb 

amanida (enciam, pastanaga 

i olives verdes) 

Fruita del temps 
 
 

 

Crema de verdures  
(*) Seità amb amanida  

(enciam, pastanaga, blat de 
moro i olives negres) 

Fruita del temps 
 

 

(*) Pèsols saltats amb 
ceba 

Arròs a la cubana 
(tomàquet i ou dur) 

Fruita del temps 
 
 

 

Llenties estofades amb 
verdures (carbassó, ceba, 

pastanaga, pebrot verd i 
vermell) 

(*) Hamburguesa vegetal 

amb amanida (enciam, 
pastanaga i olives verdes) 

Iogurt 
 
 

 

Dimecres 23 
 
 

Dimecres 30 
 
 

Dimarts 29 
 
 

Dilluns 28 
 
 

Divendres 25 
 
 

Dijous 24 
 
 

(*) Mongeta tendra amb 
patata 

(*) Llenties estofades amb 
verdures 

Fruita del temps 
 

(*) Crema de verdures 
Cigrons amb espinacs 

Fruita del temps 
 

Minestra de verdures 
(mongeta verda, pastanaga i 

patata) 

(*) Tofu amb samfaina 

(carbassó, ceba, albergínia, 
pebort verd i vermell) 

Fruita del temps 

 
 

Arròs 3 delícies (blat de 
moro, pèsols i pastanaga) 
(*) Ous durs amb pèsols i 

pastanaga 
Fruita del temps 

 
 

FESTIU 
 

(*) Macarrons amb tomàquet 

 i orenga 
Truita francesa amb amanida 
(enciam, pastanaga, blat de 

moro i olives negres) 
Fruita del temps 

 


