
 

 

 

  

FESTIU FESTIU FESTIU 

SENSE CARN  
 

 
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 

 

 

Coliflor amb patata a la gallega 

(all i pebre vermell) 

Truita francesa amb amanida 

(enciam, pastanaga i olives) 

Fruita del temps  

 

Llenties estofades amb 

hortalisses (carbassó, pastanaga, 

pebrot verd i vermell) 

 Lluç al forn amb amanida 
(enciam, pastanaga i blat de moro) 

Iogurt  

 

Minestra de verdures (mongeta 

verda, pastanaga, coliflor i pèsols) 
(*) Canelons d’espinacs amb 

beixamel 

Fruita del temps i opció de pa 

integral 

 

MENÚ DE NADAL 
(*) Sopa vegetal de galets  

(*) Lluç a la catalana  
(prunes, panses, ceba i pastanaga)  

Turrons  

 

Paella de verdures (carbassó,  

pastanaga, pebrot verd i vermell) 

Fogoner amb all i julivert al forn 

amb amanida (enciam, pastanaga i 

olives)  

Fruita del temps 

 

(*) Mongetes blanques amb 

hortalisses (sofregit, carbassó i 

pastanaga) 
Truita francesa amb amanida 

(enciam, pastanaga i blat de moro) 
Fruita del temps i opció de pa 

integral 

 

Espirals amb tomàquet i 

formatge 

(*) Bacallà al forn amb 

pastanaga  

Fruita del temps ecològica 

 

 

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

(*) Macarrons integrals a la 

napolitana (tomàquet i orenga) 

Truita de carbassó amb amanida 

(enciam, blat de moro i olives) 
Fruita del temps i opció de pa integral 

 

 

Patates estofades amb vegetals 
(carbassó, pastanaga, pebrot verd i 

vermell) 
(*) Calamars a la romana amb 

amanida (enciam, pastanaga i 

olives) 
Fruita del temps  

 
 

 

 Tricolor de verdures (patata,  

mongeta tendrá i pastanaga) 

(*) Truita de patata amb  

xampinyons 

Iogurt  

 

Cigrons amb espinacs 

(*) Croquetes de bacallà amb 

amanida (enciam, pastanaga i 

olives) 

Fruita del temps 
 

 

(*) Mongetes seques saltades  

amb xampinyons 

Truita de patata amb amanida 

 (enciam, pastanaga i blat de moro) 

Fruita del temps ecològica 

 

Arròs amb tomàquet 

Tonyina al forn amb saltat 

campestre 

Fruita del temps i opció de pa 

integral 

 


