
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menús elaborats per l’equip de nutrició i  
dietètica d’Endermar. Tenim a la seva disposició el l 
listat d'ingredients 
 i al·lèrgens de cada plat 
 

SENSE LACTOSA 

FESTIU  
TOTS SANTS 

 

Arròs amb tomàquet  
Pollastre al forn amb patata al 

caliu 
Fruita del temps ecològica 

 

Sopa de galets 
Truita de patata amb 

amanida (enciam, pastanaga 
i olives) 

Fruita del temps 

 

 
  

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

 

Bròquil amb patata  
(*) Lluç al forn amb xips 

(*) Fruita del temps  
 
 

 

Arròs amb verdures (sofregit,  
carbassó i pastanaga) 

Truita francesa amb amanida  
(enciam, pastanaga i blat de 

moro) 
Fruita del temps 

 

 

 

(*) Espirals saltats amb 
xampinyons 

(*) Gall d’indi al forn amb 
amanida  

(enciam i olives) 
(*) Fruita del temps  

 

 

 

Minestra de verdures  
Mandonguilles amb salsa  

de tomàquet  
Fruita del temps ecològica 

 
 

 

Tricolor de verdures (mongeta 
 verda, pastanaga i patates) 

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

(*) Iogurt sense lactosa 
 

 

Cigrons estofats amb espinacs  
Pollastre al forn amb patata 

brava  
Fruita del temps 

 
 
 

Coliflor amb patata  
(*) Gall d’indi amb amanida  

(enciam i pastanaga) 
Fruita del temps 

 
 

Puré de verdures  
Truita francesa amb patates  

(*) Fruita del temps  
 
 

 

Arròs a la cubana 
(tomàquet i ou dur) 

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

Fruita del temps ecològica 
 

 
 

 

Llenties estofades amb magra  
Fogoner al forn amb amanida  

(enciam i pastanaga) 
(*) Iogurt sense lactosa  

 

Macarrons napolitana  
(tomàquet i orenga) 

Pollastre saltat amb verdures  
Fruita del temps 

 
 

(*) Arròs amb tomàquet  
Truita francesa amb amanida 

(enciam, olives i blat de moro) 
Fruita del temps ecològica 

 
 

Mongetes blanques estofades 
amb verdures  

(*) Pollastre al forn amb xips 
(*) Fruita del temps  

 

 

Mongeta verda amb patata  
Botifarra de porc amb amanida  

(enciam i blat de moro) 
Fruita del temps 

 
 
 

 

 

Sopa de pasta  
Tonyina saltada amb ceba 

caramel·litzada   
(*) Iogurt sense lactosa 

 

 

Pasta saltada amb verdures 
Truita de patata amb amanida  

(enciam, pastanaga i olives) 
Fruita del temps 

 
 

 

Espinacs amb patata  
(*) Tonyina amb amanida  

(enciam i pastanaga) 
Fruita del temps ecològica 

 
 

 

(*) Pèsols amb patata i ceba 
Contracuixa de pollastre al forn  

amb carbassó al forn  
Fruita del temps 

 
 

 

(*) Arròs saltat amb 
xampinyons 

Salsitxes de porc amb salsa de 
tomàquet  

(*) Iogurt sense lactosa 
 
 


