
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 

Menús elaborats per l’equip de nutrició i dietètica d’Endermar 

Empresa certificada ISO 9001, 14001 i 22000. 
Tenim a la seva disposició el llistat d'ingredients i al·lèrgens  

de cada plat 
 

ESCOLA ARRELS 

SENSE CARN 
 

     

  
 

(*) Patata amb ou dur 
(*) Bacallà al forn amb 

amanida (enciam, pastanaga 
i bat de moro) 

Fruita del temps 
 

(*) Pasta bullida amb oli i  
tonyina 

Lluç en salsa verda amb  
pèsols 

Fruita del temps 
 

Mongeta verda i patata 
(*) Seità amb verdures (ceba, 

albergínia i pastanaga) 
Fruita del temps i pa integral 

 

Llenties estofades amb 
verdures (carbassó, pastanaga, 

tomàquet i pebrot verd i vermell) 
i quinoa 

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

Fruita del temps ecològica 
 

Arròs integral a la cubana 
(tomàquet i ou dur) 

Bunyols de bacallà amb 
amanida (enciam, pastanaga 

i olives) 
Iogurt 

 

Panatxé de verdures 
(brócoli, patata, pastanaga i 

mongeta verda) 
(*) Estofat de tofu (pèsols, 
pastanaga, pebrot verd i 

vermell) 
Fruita del temps 

 

Macarrons napolitana 
(tomàquet, orenga i 

formatge) 
(*) Hamburguesa vegetal 
amb amanida (enciam, 

pastanaga i olives) 
Fruita del temps ecològica 

 

(*) Mongetes blanques amb 
verdures (pastanaga, pebrot 

verd i vermell) 
Suquet de rap 

Fruita del temps 
 

(*) Tricolor de verdures 
(patata, mongeta verda i 

pastanaga) 
Truita francesa amb amanida 
(enciam, pastanaga i olives) 
Fruita del temps i pa integral 
 

Paella de verdures (carbassó, 

pastanaga, pebrot verd I vermell) 
(*) Lluç a l’allet amb amanida 
(enciam, blat de moro I olives) 

Iogurt  
 

(*) Pasta bullida amb oli i 
tonyina 

Truita de carbassó amb 
amanida (enciam i 

pastanaga) 
Fruita del temps ecològica 

 

Puré de verdures 
Bacallà amb tomàquet i 

patates 
Fruita del temps i pa 

integral 
 

(*) Llacets saltats amb 
xampinyons 

(*) Truita francesa amb 
amanida (enciam, pastanaga 

 i olives) 
Fruita del temps  

 

Cigrons estofats amb 
verdures (carbassó, porro, 

pastanaga, pebrot verd i vermell) 
Crestes de tonyina amb 

amanida (enciam, blat de 
moro i olives) 

Iogurt 
 

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


