
 

 

 

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

SENSE GLUTEN 
 

 

(*) Macarrons sense gluten 
saltats amb xampinyons 

Contracuixa de pollastre al forn 
amb amanida (enciam, 

pastanaga i olives) 
Fruita del temps  

 

Cigrons estofats amb espinacs 
Truita de patata amb amanida 
(enciam, pastanaga i blat de moro) 

Fruita del temps 
 

Mongetes blanques estofades 
amb xoriço 

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

(*) Fruita del temps 

 

Crema de verdures 
Mandonguilles amb salsa de 

tomàquet i arròs saltat 
Fruita del temps ecològica  

 

 

 

Bleda amb pastanaga 
Botifarra de pagès a la planxa 

amb patates 
Iogurt  

 

Arròs 3 delícies (pèsols, 
pastanaga, pernil dolç i truita) 
Gall dindi en salsa de verdures 
(porro, pastanaga, tomàquet i 

xampinyons) 
Fruita del temps ecològica 

 

(*) Fideuà sense gluten vegetal 
(sofregit, carbassó i pastanaga) 

Truita francesa amb amanida  
(enciam, blat de moro i olives) 

Fruita del temps 
 

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 

 

Puré de verdures 
Fogoner amb sanfaina 

 (albergínia, carbassó, ceba, 
tomàquet i pebrot verd i vermell) 

Fruita del temps ecològica 

 

JORNADA GASTRONÒMICA TAILANDESA 

(*) Pad thai (Fideus d’arròs saltats amb ceba, 

pastanaga i carbassó)(sense salsa de soia)  

(*) Tires de pollastre amb xampinyons 
 (sense salsa teriyaki) 

(*) Pa de pessic sense gluten ni  
lactosa amb almívar de llimona 

 

 

Llenties estofades amb 
magra 

Truita d’espinacs amb 
amanida (enciam, pastanaga i 

blat de moro) 
Fruita del temps 

 

(*) Macarrons sense gluten a la 
napolitana (tomàquet i orenga) 

(*) Pollastre al forn amb amanida 
(enciam, pastanaga i olives) 

(*) Fruita del temps 

 

Pèsols saltats amb patata i bacó 
Cuixa de pollastre al forn amb 
amanida (enciam, pastanaga i 

blat de moro) 
Fruita del temps  

 

Arròs amb verdures (sofregit, 
carbassó i pastanaga) 

Rap al forn amb amanida 
(enciam, blat de moro i olives) 

(*) Fruita del temps 
 

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

xampinyons 
Iogurt  

 

Coliflor amb patata 
Cuixa de pollastre al mix grill 

amb amanida (enciam, blat de 
moro i olives) 

Fruita del temps 

 

Arròs amb tomàquet 
Goulash de porc (patata,  

pastanaga, pebrot verd i vermell) 

Fruita del temps 
 

 


