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Dilluns 6 
 

Dimarts 7  
 
 

Dijous 9 
 
 

Dilluns 13  
 
 

Dimarts 14  
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Menús elaborats per l’equip de nutrició i dietètica d’Endermar 

Empresa certificada ISO 9001. 

Divendres 17 
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Dimarts 21  
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Dimecres 8 
 
 

COL·LEGI LA MILAGROSA 

BASAL 
 

Dijous 23  
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Dilluns 27  
 
 

Dimarts 28  
 
 

Dimecres 29  
 
 

Dijous 30  
 
 

Divendres 31  
 
 

FESTIU 
 

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.  

 

Llenties estofades amb 
verdures (carbassó, pastanaga i 

ceba) 
Botifarra de porc amb 
amanida d’enciam i 

cogombre 
Fruita del temps 

 

 
 

Amanida d’arròs 
(tomàquet, blat de moro, 
pastanaga i olives negres) 

Suquet de caella amb 
patates 
Iogurt 

 
 

Patates estofades amb 
verdures 

Pollastre al forn amb 
amanida d’enciam i cogombre 

Fruita del temps 

 
 

 

Minestra de verdures  
Mandonguilles amb salsa 

de tomàquet i timbal 
d’arròs 

Fruita del temps 

 

Amanida de llenties 
(pastanaga, blat de moro, 

pebrot i ceba) 
Estofat de gall d'indi  

Fruita del temps 

 

 

Macarrons a la carbonara 
(ceba, nata i bacó) 

Truita d'espinacs amb 
amanida d’enciam i 
pastanaga ratllada 
Fruita del temps 

 

Amanida d'estiu (patata, 

blat de moro ,tonyina, pebrot 
i olives) 

Gall dindi al xilindrón  
(tomàquet, ceba i pebrot 

vermell) 

Fruita del temps 

 

Mongetes blanques 
estofades amb verdures 
Cap de llom rostit amb  

amanida d’enciam i 
cogombre 

Fruita del temps 
 

 
 

 

Espirals a la bolonyesa 
(carn picada mixta de porc i 

vedella, tomàquet i formatge) 
Truita carbassó amb 
amanida d’enciam i 

pastanaga 
 Fruita del temps 

 

 
 
 

Arròs a la cassola amb 
carbassa i bolets 

Perca al forn amb amanida 
d’enciam i olives 

Natilla/ Flam 
 
 

 
 

 

Vichysoisse  
Pollastre empanat amb  

taboulé de cuscús 
(tomàquet, cogombre i 

pebrot) 
Fruita del temps 

 

 

Arròs brut 
Filet de lluç arrebossat 

amb amanida d’enciam i 
pipes de gira-sol 

Iogurt 
 
 

 

 
 

Crema de bròquil  
Estofat de vedella a la 

jardinera 
Fruita del temps 

 
 
 

Amanida de pasta  
(pastanaga, blat de moro i 

olives) 
Hamburguesa de peix amb 

niu de ceba i patata 
panadera  

Iogurt 
 
 

 

 

Arròs caldós de verdures 
(carbassó, albergínia, ceba, 

pebrot) 

Pollastre al orenga amb 
amanida d’enciam i pipes 

de gira-sol 
Fruita del temps 

 
 

 

Saltat de mongeta verda, 
pastanaga i xampinyons 
Croquetes de pernil amb 

amanida d'enciam i 
pastanaga 

Fruita del temps  
 

 

Empedrat de cigrons 
(tonyina, pebrot, ceba i 

olives) 
Truita de patates amb 
amanida de tomàquet i 

cogombre 
Fruita del temps 

 

 

Bledes amb patata 
saltada amb pernil 

Truita francesa amb 
amanida d’enciam i 

tomàquet 
Fruita del temps 

 

 

Cigrons estofats amb 
carbassa 

Llom amb salsa de poma i 
amanida d’enciam i 

cogombre  
Fruita del temps 

 

Gaspatxo (sopa freda de 
tomàquet amb crostons 

de pa torrat) 
Hamburguesa de pollastre  

amb patates fregides 
Fruita del temps 

 

Arròs 3 delícies 
(pastanaga, pèsols i truita) 

Bacallà al forn amb 
samfaina (albergínia, 

tomàquet, ceba i pebrot) 
Iogurt 

 

 

 

Fideus a la cassola amb 
verdures 

Gall dindi rostit amb 
amanida d’enciam, 
cogombre  i olives 
Fruita del temps 

 
 

 


