
 

 

 

Llenties eco estofades amb  
carbassa i patata 

Bunyols de bacallà amb 
amanida (enciam i pastanaga) 

Iogurt / Fruita del temps 
 

Sopa de fideus 
Truita de patates amb 

amanida (enciam, pastanaga i 
blat de moro) 

Fruita del temps ecològica 
 

Mongeta verda amb patata 
Bistec a la planxa amb 

patates fregides 
Fruita del temps i pa 

integral 
 

Espaguetis a la marinera 
Daus de pollastre amb 

amanida (enciam, tomàquet i 

pipes de girasol) 
Fruita del temps  

 

Crema parmentier 
(pastanaga i porro) 

Pizza margarita  

Fruita del temps  
 

FESTIU 
Sopa d'au amb pasta 

Canelons de carn gratinats 
Fruita del temps i pa integral 

 

Fideuà marinera 
Pernilets de pollastre 

rostits amb ceba, 
pastanaga i patates 

Fruita del temps ecològica 
 

COL·LEGI ABAT - OLIBA SPÍNOLA 

BASAL 
Valors nutricionals del menú migdia/setmana de 3-8 anys: Primera setmana 570 kcal, HC 66g, Lip. 18g, Prot. 36g – Segona setmana 591 kcal, HC 69g, Lip. 18.5g, Prot. 37g – 
Tercera setmana 581 kcal, HC 68g, Lip. 18g, Prot. 36.7g – Quarta setmana 595 kcal, HC 68g, Lip. 19g, Prot. 38g. – Cinquena setmana 612 kcal, HC 71g, Lip. 20g, Prot. 37g. Valors 
nutricionals del menú migdia/setmana de 9-13 anys: Primera setmana 738 kcal, HC 81g, Lip. 26g, Prot. 45g – Segona setmana 743 kcal, HC 78g, Lip. 27g, Prot. 47g – Tercera 
setmana 737 kcal, HC 79g, Lip. 26g, Prot. 46.7g – Quarta setmana 739 kcal, HC 77.8g, Lip. 28g, Prot. 43.9g. – Cinquena setmana 778 kcal, HC 82.4g, Lip. 28.7g, Prot. 47.6g.  

 

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 

 

Arròs amb tomàquet 
Peix fresc segons mercat a la 

marinera amb amanida 
(enciam i olives)  

Iogurt / Fruita del temps 

 i pa integral 
 

Amanida de pasta 

Cuixa de pollastre a la 
farigola  

amb amanida (enciam i tomàquet) 
Fruita del temps  

 

Espaguetis a la carbonara 
Estofat de vedella amb 

patata 
Iogurt / Fruita del temps 

 

   CARNAVAL  
Macarrons amb tomàquet 

Filet de lluç arrebossat amb 
amanida (enciam, pastanaga i olives) 

Natilla de xocolata 
 

Mongeta verda amb patata 
Hamburguesa de vedella a la 

planxa amb ceba i patates 
fregides 

Fruita del temps i pa integral 
 

Llenties eco estofades amb 
vegetals (carbassó i pastanaga) 

Contracuixa de pollastre al 
forn amb amanida (enciam, 

pastanaga i blat de moro) 

Fruita del temps 
 

DIJOUS GRAS 
Crema de carbassó 

Truita francesa amb botifarra 
 d'ou i amanida (enciam,  

tomàquet i pipes de girasol) 
Poma al forn amb canyella 

 

Arròs a la cubana 
(tomàquet i ou dur) 

Calamars a la romana 
amb amanida (enciam, 

tomàquet i blat de moro) 
Fruita del temps 

ecològica 
 

Espirals gratinats amb 

tomàquet i formatge 
Truita de patates amb 

amanida (enciam, tomàquet i pipes 

de girasol) 
Fruita del temps ecològica 

 

Mongeta verda amb 
pastanaga i patata 

Botifarra de pagès amb 
amanida (enciam, tomàquet i 

pipes de girasol) 
Fruita del temps i pa integral 

 

Crema de carbassa amb 
crostons 

Mandonguilles mixtes 
amb salsa de tomàquet i 

arròs blanc 
Fruita del temps  

 

Arròs amb tomàquet 
Bacallà al forn amb 

amanida (tomàquet, cogombre i 

blat de moro)   
Fruita del temps 

 


