
 

 

 
Arròs a la cassola amb verdures 

(carbassó i carbassa) 
Lluç a la planxa amb amanida 
(enciam, tomàquet i blat de 

moro)   
Fruita del temps ecològica 

 

NA 
 
 
 

 

 

MA TA 
 
 

Llenties estofades amb vegetals 
(carbassó i pastanaga) 

(*) Truita de pernil dolç amb 
amanida (enciam i tomàquet)(sense 

pipes de girasol) 
Fruita del temps ecològica 

 
 

 

Sopa de l’àvia amb fideus 
Pit de pollastre arrebossat amb 
amanida (enciam i tomàquet) 

(*) Fruita del temps  

 

Crema parmentier (carbassa i porro) 
Ragú de vedella (estofada amb 

patata, pèsols i pastanaga) 
Fruita del temps 

 

Arròs a la cubana (tomàquet i ou 
dur) 

Peix fresc segons mercat al forn 
amb amanida (enciam, pastanaga 

i olives) 
Fruita del temps 

 

Mongeta verda amb patata 

Contracuixa de pollastre a 
les fines herbes amb amanida 

(enciam, tomàquet i blat de moro) 

Crema de xocolata 

SET 
 
 

Arròs integral amb tomàquet 
(*) Pollastre arrebossat amb 

amanida (enciam i pastanaga) 
Fruita del temps 

 

 

(*) Crema de carbassó (sense 
crostons) 

Truita de patata i ceba amb 
amanida (enciam, tomàquet i 

olives) 
(*) Fruita del temps  

 

Llenties estofades amb arròs 
Daus de tonyina amb patata i 

ceba confitada 
Fruita del temps ecològica 

 

Escudella amb galets  
Pernilets de pollastre al forn 

amb amanida (enciam, blat de 
moro i olives) 

(*) Pa de pessic 

SAN 
 
 

DILLUNS DE 
PASQUA 

 

 

Cigrons saltats amb bacó 
Llom a la planxa amb verdures  

i cuscús saltat 
Fruita del temps ecològica 

 
 

 
 

 

Sopa de peix amb arròs 
Remenat d’ous, verdures i 

patata amb amanida (enciam 
tomàquet i blat de moro) 

Fruita del temps 

 

Mongetes blanques estofades 
 amb xoriço 

Fogoner a l’andalusa amb  
amanida (enciam, pastanaga i olives)  

Iogurt sostenible natural sense 
sucre 

 

Tricolor de verdures (patata, 
mongeta verda i pastanaga) 

Wok de gall dindi saltat amb ceba i 
xampinyons 

(*) Fruita del temps  
 
 

 

Macarrons amb tomàquet i 
formatge 

(*) Cuixa de pollastre a la farigola 
amb amanida (enciam i 

tomàquet)(sense pipes de girasol) 

Fruita del temps 

 

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

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 
 

INSTITUT MENENDEZ PELAYO 

SENSE FRUITS SECS  
 


