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

 

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

La gastronomia andalusa és hereva directa de la cuina de l’Al-

Andalus. El seu refinament, desconegut en el continent 

europeu, va transformar molts costums. Van ser els andalusos 

els que van crear la sala de menjar o menjador i l'actual ordre 

de servei dels plats, entre altres aportacions.  

 

Andalusia posseeix una rica gastronomia pròpia. Basa els seus plats en les matèries primeres de la seva 

terra, podent degustar plats de peix a les poblacions costaneres i plats de carn en les d'interior. L'enorme 

varietat de fruites estarà present en tots ells, potser l'única diferència sigui el toc personal que cada poble 

atorga als seus plats típics. Fidel reflex de la seva història, la gastronomia andalusa està plena d'aromes, 

sabors i colors.  

 

En la rebosteria es donen cita dos poderosos senyals d'identitat: la 

influència àrab i l'empremta de la religiositat. Molts dels dolços 

andalusos han estat ideats -i encara s'elaboren- en convents i 

congregacions religioses.     
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DILLUNS 01 DIMARTS 02 DIMECRES 03 DIJOUS 04 DIVENDRES 05 

Macarrons amb 

tomàquet i tonyina  

Cigrons saltejats 

amb ceba i bacó 

Arròs amb sofregit 

de tomàquet 

Croquetes de peix 

amb amanida 

(enciam i 

pastanaga) 

Cuixa de pollastre al 

forn  amb patates 

fregides   

Lluç a la basca 

(pèsols i ou dur)  

FESTA 

Fruita del temps Iogurt Fruita del temps 

Jornada Gastronòmica  

d’Andalusia 

 

Amanida Andalusa 
(patates, olives, tonyina, 

pebrot vermell i ceba) 
“Chocos” 

“Pestiños” 

DILLUNS 08 DIMARTS 09 DIMECRES 10 DIJOUS 11 DIVENDRES 12 

Llenties estofades 

amb ceba i 

pastanaga 

Amanida russa 

(pastanaga, pèsols, 

patata i ou dur) 

Paella de carn 

(pollastre) 

Espaguetis a la 

bolonyesa (carn de 

vedella, tomàquet i 

formatge) 

Mongeta tendre 

amb patata 

Bunyols de bacallà 

amb amanida  

(enciam, olives i 

blat de moro) 

Mandonguilles de 

vedella amb salsa 

de tomàquet i ceba 

Truita de carbassó 

amb amanida 

(enciam, pastanaga i 

blat de moro) 

Peix fresc segons 

el mercat al forn 

amb all, julivert i 

ceba    

Contracuixa de 

pollastre amb 

amanida (enciam i 

olives)  

Fruita del temps Fruita del temps Flam Fruita del temps Fruita del temps 

DILLUNS 15 DIMARTS 16 DIMECRES 17 DIJOUS 18 DIJOUS 19 

Sopa de fideus  

Tricolor de 

verdures (mongeta 

tendre, patata i 

pastanaga) 

Cigrons estofats 

amb porro i 

pastanaga 

Arròs a la cubana 

(ou dur i tomàquet) 

Varetes de lluç amb 

amanida (enciam, 

pastanaga i blat de 

moro)   

Hamburguesa de 

vedella amb salsa 

de tomàquet i ceba  

Truita de patates 

amb amanida 

(enciam i tomàquet) 

Pollastre al forn 

amb amanida 

(enciam i olives) 

Fruita del temps Fruita del temps Iogurt Fruita del temps 

MENÚ ESPECIAL:  

FI DE CURS 

 Pizza,  salsitxes de 

frankfurt, patates 

xips,   

Gelat 

i refrescos 


