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DILLUNS  DIMARTS  DIMECRES 1 DIJOUS 2 DIVENDRES 3 

  Mongetes tendres amb 
patates i pastanaga 

Sopa amb fideus  i 
cigrons  ecològics    

  
Contracuixa de pollastre 

al forn amb patates i 
ceba 

  Truita francesa amb 
tonyina i amanida 
(enciam  ecològica, 
pastanaga i olives)    

  Fruita del temps  ecològica Fruita del temps 

Jornada 

gastronòmica Andalusa  
Amanida Andalusa 

Tires de calamar amb 
amanida (enciam, 

tomàquet i cogombre) 
Gelat  

DILLUNS 6 DIMARTS 7 DIMECRES 8 DIJOUS 9 DIVENDRES 10 

Llenties  ecològiques 
estofades amb patates  

Amanida de pasta 
ecològica  tricolor  (amb 

tomàquet, olives, pernil dolç, 
tonyina i ou dur)  

Sopa de pistons  
ecològics 

Mongetes tendres 
saltejats am bacon 

Amanida russa  (patata, 
pastanaga, pèsols, 

tonyina i ou dur)  

Croquetes de pernil 
amb amanida (enciam  
ecològica, cogombre i 

tomàquet)  

Rap a la planxa amb 
amanida (enciam  

ecològica, pastanaga i blat 
de mor) 

Truita de patates i ceba 
amb  amanida (enciam  
ecològica, pastanaga i 

soja) 

 Pollastre al forn  amb 
poma i patates 

Rodó de vedella amb 
xampinyons   

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del temps Fruita del temps  ecològica 

DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17 

 Arròs amb sofregit de  
tomàquet   

Cigrons   ecològics  a la 
cassola amb bledes  

Mongetes tendres amb 
patates  

Amanida pasta 
 (espirals , tomàquet, ou dur, 

tonyina i olives) 

FESTA  
Bunyols del bacallà amb 

amanida  (enciam  
ecològica, olives i blat de 

moro) 

Truita francesa amb 
pernil dolç i amanida 
(enciam  ecològica, 

pastanaga i blat de mor)  

Mandonguilles de vedella 
i porc amb salsa 

d’ametlles  

Contracuixa de pollastre a 
la planxa amb all i julivert i  

amanida (enciam  
ecològica, tomàquet i 

olives) 
 Fruita del temps Flam Fruita del temps  ecològica Fruita del temps 

DILLUNS 20 DIMARTS 21 DIMECRES 22 DIJOUS  DIVENDRES  
Crema de verdures 
(amb pastanaga, 

bledes  ecològiques  i 
ceba) i crostons de pa 

Tallarines  ecològics  amb 
tomàquet i formatge 

 

 

Truita de patates amb 
amanida  (enciam  

ecològica, pastanaga i 
olives) 

Hamburguesa de vedella a 
la planxa amb formatge i 

ceba 
  

Fruita del temps Fruita del temps  ecològica 

MENÚ ESPECIAL !!! 
Amanida verda, 

Pannines , salsitxes 
Frankfurt, patates xips 

Gelat 

  

 
ENDERMAR garanteix que els làctics subministrats procedeixen de comerç just i que els aliments ECOLÒGICS 

Tot l’equip d’Endermar us desitja un feliç estiu 

 



 
 


