
 Espai Migdia – Escola La Mar Bella 

MAIG 2021 Menú BASAL  

 

 

 

  

 

 

3 

   Llenties sofregides al curri 

Lluç a l’all i  julivert                       
amb enciam                            
i tomàquet 

Iogurt 

4 

Mongeta tendra, 
pastanaga i patata 

Pollastre                        
estofat amb ceba 

Fruita 

5 Dia proteïna vegetal 

Empedrat (mongetes 
blanques, tomàquet, i 

olives) 

Pasta amb salsa pesto 

Fruita 

6 

Crema de pastanaga                       
i porro 

Remenat d’ou i bolets                  
amb enciam i blat                        

de moro   

Fruita 

7 

 Arròs caldós                           
amb verdures 

Limanda al forn amb 
enciam i olives 

 
Fruita 

10 

Cigrons sofregits amb  
tomàquet i ceba 

 
Truita a la francesa amb 

enciam i cogombre 
 

Iogurt 
 

17 
 

Puré de colifor                           
i patata 

Hamburguesa de vedella 
amb enciam i tomàquet 

 
Fruita 

 
25 

 
 

FESTIU 

 
 
 
 

 
 
 
El dia 31/5 el trobareu al  
calendari de juny  
 
 
Amb el dinar s’ofereix 
pa i pa integral 

11 

Amanida d’arròs, 
tomàquet, olives i 

enciam  
Seitons amb pastanaga 

ratllada 
 

Fruita 
 

18 
 

Llenties sofregides amb 
carbassó i porro 

Limanda amb ceba i 
pastanaga al forn 

 

Fruita 
 

26  

 
Crema de verdures 

(carbassó, patata, coliflor 
i pastanaga) 

Seitons i tomàquet al 
forn  

Fruita 

12 
 

Vichyssoise tíbia de 
porro i carbassó 

 
Llom estofat amb ceba 

 
Fruita 

 
 

19 
 

Escalivada 
 

Truita de patates amb 
enciam i blat de moro 

 
Iogurt 

 
27 Dia proteïna vegetal 

 

Gaspatxo  
 

Amanida de cigrons, 
enciam, olives i arròs 

 
Fruita 

 

13 

Fideus a la cassola 

Peix carboner al forn amb 
salseta d’all i julivert 

Fruita 
 
 
 

20 
 

Arròs amb verdures 
a la cassola 

 
Lluç a la napolitana  

 
Fruita 

 
28 
 

Mongeta tendra,              
pastanaga i patata 

Pollastre al forn amb 
xampinyons 

 
Iogurt  

14 MENÚ CANADÀ 

Quebec style Peas soup 
(sopa de pèsols) 

Turkey meetballs with 
mustard sauce 

(mandonguilles de galldindi 
amb salsa mostassa) 

Apple with mupped syrup 
(poma amb xarop d’auró) 

21 
 

FESTIU  
DE LLIURE  

DISPOSICIÓ 
 

 
 

29 

Amanida de pasta  
(pasta, tomàquet,  
pastanaga i olives) 

Truita a la francesa amb 
enciam i cogombre 

 
Fruita 

 

      

Tenim a la disposició  dels consumidors/es  i de 

l’autoritat sanitària el llistat dels al·lèrgens dels 

plats d’aquest menú mensual. En cas necessari 

recordeu informar i omplir el document de 

sol·licitud d’al·lèrgies i intoleràncies (el podeu 

sol·licitar a  menjadors@viudinamic.org). 

Coordinació del servei: Marta López 

espaimigdialamarbella@gmail.com 

 

Supervisió del servei: Laia Grangé 

658.812.516 (10-17.30h) 

Administració:  Mónica Córcoles 

93 357 35 19 /651 181 244 (9 -16h) 

 

menjadors@viudinamic.org 

www.viudinamic.org 

    viu_dinamic  

  espaimigdialamarbella 

mailto:espaimigdialamarbella@gmail.com
http://www.viudinamic.org/


 Espai Migdia – Escola La Mar Bella 

MAIG 2021 Menú VEGETARIÀ  

 

 

 

  

 

 

3 

   Llenties sofregides al curri 

Tofu saltat a l’all i  julivert                       
amb enciam                            
i tomàquet 

Iogurt 

4 

Mongeta tendra, 
pastanaga i patata 

Seità                        
estofat amb ceba 

Fruita 

5 Dia proteïna vegetal 

Empedrat (mongetes 
blanques, tomàquet, i 

olives) 

Pasta amb salsa pesto 

Fruita 

6 

Crema de pastanaga                       
i porro 

Remenat d’ou i bolets                  
amb enciam i blat                        

de moro   

Fruita 

7 

 Arròs caldós                           
amb verdures 

Salsitxa vegetal amb 
enciam i olives 

 
Fruita 

10 

Cigrons sofregits amb  
tomàquet i ceba 

 
Truita a la francesa amb 

enciam i cogombre 
 

Iogurt 
 

17 
 

Puré de colifor                           
i patata 

Hamburguesa vegetal  
amb enciam i tomàquet 

 
Fruita 

 
25 

 
 

FESTIU 

 
 
 
 

 
 
El dia 31/5 el trobareu al  
calendari de juny  
 
Amb el dinar s’ofereix 
pa i pa integral. 
 

11 

Amanida d’arròs, 
tomàquet, olives i 

enciam  
Seità a la planxa amb 

pastanaga ratllada 
 

Fruita 
 

18 
 

Llenties sofregides amb 
carbassó i porro 
Tofu amb ceba i 

pastanaga al forn 
 

Fruita 
 

26  

 
Crema de verdures 

(carbassó, patata, coliflor 
i pastanaga) 

Salsitxa vegetal i 
tomàquet al forn  

Fruita 

12 
 

Vichyssoise tíbia de 
porro i carbassó 

 
Tofu estofat amb ceba 

 
Fruita 

 
19 

 

Escalivada 
 

Truita de patates amb 
enciam i blat de moro 

 
Iogurt 

 
 

 27 Dia proteïna vegetal 
 

Gaspatxo  
 

Amanida de cigrons, 
enciam, olives i arròs 

 
Fruita 

 

13 

Fideus a la cassola amb 
verdures 

Mongeta blanca amb 
salseta d’all i julivert 

 
Fruita 

 
20 

 

Arròs amb verdures 
a la cassola 

 
Seità a la napolitana  

 
Fruita 

 
28 
 

Mongeta tendra,              
pastanaga i patata 
Seità al forn amb 

xampinyons 
 

Iogurt  

14 MENÚ CANADÀ 

Quebec style Peas soup 
(sopa de pèsols) 

meetballs with mustard 
sauce (mandonguilles 
VEGETALS amb salsa 

mostassa) 

Apple with mupped syrup 
(poma amb xarop d’auró) 

21 
 

FESTIU  
DE LLIURE  

DISPOSICIÓ 
 
 

 
29 

 

Amanida de pasta 
(pasta, tomàquet, 
pastanaga i olives) 

Truita a la francesa amb 
enciam i cogombre 

Fruita 
 

      

Tenim a la disposició  dels consumidors/es  i de 

l’autoritat sanitària el llistat dels al·lèrgens dels 

plats d’aquest menú mensual. En cas necessari 

recordeu informar i omplir el document de 

sol·licitud d’al·lèrgies i intoleràncies (el podeu 

sol·licitar a  menjadors@viudinamic.org). 

Coordinació del servei: Marta López 

espaimigdialamarbella@gmail.com 

 

Supervisió del servei: Laia Grangé 

658.812.516 (10-17.30h) 

Administració:  Mónica Córcoles 

93 357 35 19 /651 181 244 (9 -16h) 

 

menjadors@viudinamic.org 

www.viudinamic.org 

    viu_dinamic  

  espaimigdialamarbella 

mailto:espaimigdialamarbella@gmail.com
http://www.viudinamic.org/


 Espai Migdia – Escola La Mar Bella 

MAIG 2021 Menú VEGÀ  

 

 

 

  

 

 

3 

   Llenties sofregides al curri 

Tofu saltat a l’all i  julivert                       
amb enciam                            
i tomàquet 

Iogurt de soja 

4 

Mongeta tendra, 
pastanaga i patata 

Seità                        
estofat amb ceba 

Fruita 

5 Dia proteïna vegetal 

Empedrat (mongetes 
blanques, tomàquet, i 

olives) 

Pasta amb salsa pesto 

Fruita 

6 

Crema de pastanaga                       
i porro 

Saltat de tofu i bolets                  
amb enciam i blat                        

de moro   

Fruita 

7 

 Arròs caldós                           
amb verdures 

Salsitxa vegetal amb 
enciam i olives 

 
Fruita 

10 

Cigrons sofregits amb  
tomàquet i ceba 

 
Hamburguesa de quinoa 
amb enciam i cogombre 

 
Iogurt de soja 

 
17 

 

Puré de colifor                           
i patata 

Hamburguesa vegetal  
amb enciam i tomàquet 

 
Fruita 

 
25 

 
 

FESTIU 

 
 
 
 

 
 
El dia 31/5 el trobareu 
al  calendari de juny 
 
 
Amb el dinar s’ofereix 
pa i pa integral. 

11 

Amanida d’arròs, 
tomàquet, olives i 

enciam  
Seità a la planxa amb 

pastanaga ratllada 
 

Fruita 
 

18 
 

Llenties sofregides amb 
carbassó i porro 
Tofu amb ceba i 

pastanaga al forn 
 

Fruita 
 

26  

 
Crema de verdures 

(carbassó, patata, coliflor 
i pastanaga) 

Salsitxa vegetal i 
tomàquet al forn  

Fruita 

12 
 

Vichyssoise tíbia de 
porro i carbassó 

 
Tofu estofat amb ceba 

 
Fruita 

 
19 

 

Escalivada 
 

 Mongeta blanca i arròs 
estofat amb tomàquet, 

pastanaga i ceba 
 

Iogurt de soja 
 
 27 Dia proteïna vegetal 

 

Gaspatxo  
 

Amanida de cigrons, 
enciam, olives i arròs 

 
Fruita 

 

13 

Fideus a la cassola amb 
verdures 

Mongeta blanca amb 
salseta d’all i julivert 

 
Fruita 

 
20 

 

Arròs amb verdures 
a la cassola 

 
Seità a la napolitana  

 
Fruita 

 
28 
 

Mongeta tendra,              
pastanaga i patata 
Seità al forn amb 

xampinyons 
 

Iogurt de soja 

14 MENÚ CANADÀ 

Quebec style Peas soup 
(sopa de pèsols) 

meetballs with mustard 
sauce (mandonguilles 
VEGETALS amb salsa 

mostassa) 

Apple with mupped syrup 
(poma amb xarop d’auró) 

21 
 

FESTIU  
DE LLIURE  

DISPOSICIÓ 
 
 

 
29 

 

Amanida de pasta 
(pasta, tomàquet, 
pastanaga i olives) 

Hamburguesa vegetal amb 
enciam i cogombre 

Fruita 
 

     

Tenim a la disposició  dels consumidors/es  i de 

l’autoritat sanitària el llistat dels al·lèrgens dels 

plats d’aquest menú mensual. En cas necessari 

recordeu informar i omplir el document de 

sol·licitud d’al·lèrgies i intoleràncies (el podeu 

sol·licitar a  menjadors@viudinamic.org). 

Coordinació del servei: Marta López 

espaimigdialamarbella@gmail.com 

 

Supervisió del servei: Laia Grangé 

658.812.516 (10-17.30h) 

Administració:  Mónica Córcoles 

93 357 35 19 /651 181 244 (9 -16h) 

 

menjadors@viudinamic.org 

www.viudinamic.org 

    viu_dinamic  

  espaimigdialamarbella 

mailto:espaimigdialamarbella@gmail.com
http://www.viudinamic.org/


 Espai Migdia – Escola La Mar Bella 

MAIG 2021 Menú NO GLUTEN  

 

 

 

  

 

 

3 

   Llenties sofregides al curri 

Lluç a l’all i  julivert                       
amb enciam                            
i tomàquet 

Iogurt 

4 

Mongeta tendra, 
pastanaga i patata 

Pollastre                        
estofat amb ceba 

Fruita 

5 Dia proteïna vegetal 

Empedrat (mongetes 
blanques, tomàquet, i 

olives) 

Pasta sense gluten amb 
salsa pesto 

Fruita 

6 

Crema de pastanaga                       
i porro 

Remenat d’ou i bolets                  
amb enciam i blat                        

de moro   

Fruita 

7 

 Arròs caldós                           
amb verdures 

Limanda al forn amb 
enciam i olives 

 
Fruita 

10 

Cigrons sofregits amb  
tomàquet i ceba 

 
Truita a la francesa amb 

enciam i cogombre 
 

Iogurt 
17 

 

Puré de colifor                           
i patata 

Hamburguesa de vedella 
amb enciam i tomàquet 

 
Fruita 

 
25 

 
 

FESTIU 

 
 
 
 

 
 
 
El dia 31/5 el trobareu al  
calendari de juny  
 
 
Amb el dinar s’ofereix 
pa sense gluten 

11 

Amanida d’arròs, 
tomàquet, olives i 

enciam  
Seitons amb pastanaga 

ratllada 
 

Fruita 
18 

 

Llenties sofregides amb 
carbassó i porro 

Limanda amb ceba i 
pastanaga al forn 

 

Fruita 
 

26  

 
Crema de verdures 

(carbassó, patata, coliflor 
i pastanaga) 

Seitons i tomàquet al 
forn  

Fruita 

12 
 

Vichyssoise tíbia de 
porro i carbassó 

 
Llom estofat amb ceba 

 
Fruita 

 
19 

 

Escalivada 
 

Truita de patates amb 
enciam i blat de moro 

 
Iogurt 

 
27 Dia proteïna vegetal 

 

Gaspatxo  
 

Amanida de cigrons, 
enciam, olives i arròs 

 
Fruita 

 

13 

Pasta sense gluten amb  
verduretes 

Peix carboner al forn amb 
salseta d’all i julivert 

Fruita 
 

20 
 

Arròs amb verdures 
a la cassola 

 
Lluç a la napolitana  

 
Fruita 

 
28 
 

Mongeta tendra,              
pastanaga i patata 

Pollastre al forn amb 
xampinyons 

 
Iogurt  

14 MENÚ CANADÀ 

Quebec style Peas soup 
(sopa de pèsols) 

Turkey meetballs with 
mustard sauce 

(mandonguilles de galldindi 
amb salsa mostassa SENSE 

GLUTEN) 

Apple with mupped syrup 
(poma amb xarop d’auró) 

21 
 

FESTIU  
DE LLIURE  

DISPOSICIÓ 
 

 
29 

Amanida de pasta sense 
gluten 

(pasta, tomàquet, 
pastanaga i olives) 

Truita a la francesa amb 
enciam i cogombre 

Fruita 
 

      

Tenim a la disposició  dels consumidors/es  i de 

l’autoritat sanitària el llistat dels al·lèrgens dels 

plats d’aquest menú mensual. En cas necessari 

recordeu informar i omplir el document de 

sol·licitud d’al·lèrgies i intoleràncies (el podeu 

sol·licitar a  menjadors@viudinamic.org). 

Coordinació del servei: Marta López 

espaimigdialamarbella@gmail.com 

 

Supervisió del servei: Laia Grangé 

658.812.516 (10-17.30h) 

Administració:  Mónica Córcoles 

93 357 35 19 /651 181 244 (9 -16h) 

 

menjadors@viudinamic.org 

www.viudinamic.org 

    viu_dinamic  

  espaimigdialamarbella 

mailto:espaimigdialamarbella@gmail.com
http://www.viudinamic.org/


 Espai Migdia – Escola La Mar Bella 

MAIG 2021 Menú NO LACTOSA  

 

 

 

  

 

 

3 

   Llenties sofregides al curri 

Lluç a l’all i  julivert                       
amb enciam                            
i tomàquet 

Iogurt de soja 

4 

Mongeta tendra, 
pastanaga i patata 

Pollastre                        
estofat amb ceba 

Fruita 

5 Dia proteïna vegetal 

Empedrat (mongetes 
blanques, tomàquet, i 

olives) 

Pasta amb salsa pesto 

Fruita 

6 

Crema de pastanaga                       
i porro sense lactis 

Remenat d’ou i bolets                  
amb enciam i blat                        

de moro   

Fruita 

7 

 Arròs caldós                           
amb verdures 

Limanda al forn amb 
enciam i olives 

 
Fruita 

10 

Cigrons sofregits amb  
tomàquet i ceba 

 
Truita a la francesa amb 

enciam i cogombre 
 

Iogurt de soja 
 

17 
 

Puré de colifor                           
i patata 

Hamburguesa de vedella 
amb enciam i tomàquet 

 
Fruita 

 
25 

 
 

FESTIU 

 
 
 
 

 
 
El dia 31/5 el trobareu al  
calendari de juny  
 
 
Amb el dinar s’ofereix 
pa i pa integral. 

11 

Amanida d’arròs, 
tomàquet, olives i 

enciam  
Seitons amb pastanaga 

ratllada 
 

Fruita 
 

18 
 

Llenties sofregides amb 
carbassó i porro 

Limanda amb ceba i 
pastanaga al forn 

 

Fruita 
 

26  

 
Crema de verdures 

(carbassó, patata, coliflor 
i pastanaga) sense lactis 

Seitons i tomàquet al 
forn  

Fruita 

12 
 

Vichyssoise tíbia de 
porro i carbassó sense 

lactis 
Llom estofat amb ceba 

 
Fruita 

 
19 

 

Escalivada 
 

Truita de patates amb 
enciam i blat de moro 

 
Iogurt de soja 

 
 

27 Dia proteïna vegetal 
 

Gaspatxo  
 

Amanida de cigrons, 
enciam, olives i arròs 

 
Fruita 

 

13 

Fideus a la cassola 

Peix carboner al forn amb 
salseta d’all i julivert 

 
Fruita 

 
 

20 
 

Arròs amb verdures 
a la cassola 

 
Lluç a la napolitana  

 
Fruita 

 
28 
 

Mongeta tendra,              
pastanaga i patata 

Pollastre al forn amb 
xampinyons 

 
Iogurt  de soja 

14 MENÚ CANADÀ 

Quebec style Peas soup 
(sopa de pèsols) 

Turkey meetballs with 
mustard sauce 

(mandonguilles de galldindi 
amb salsa mostassa SENSE 

LACTIS) 

Apple with mupped syrup 
(poma amb xarop d’auró) 

21 
 

FESTIU  
DE LLIURE  

DISPOSICIÓ 
 

 
29 

 

Amanida de pasta 
(pasta, tomàquet, 
pastanaga i olives) 

Truita a la francesa amb 
enciam i cogombre 

Fruita 
 

      

Tenim a la disposició  dels consumidors/es  i de 

l’autoritat sanitària el llistat dels al·lèrgens dels 

plats d’aquest menú mensual. En cas necessari 

recordeu informar i omplir el document de 

sol·licitud d’al·lèrgies i intoleràncies (el podeu 

sol·licitar a  menjadors@viudinamic.org). 

Coordinació del servei: Marta López 

espaimigdialamarbella@gmail.com 

 

Supervisió del servei: Laia Grangé 

658.812.516 (10-17.30h) 

Administració:  Mónica Córcoles 

93 357 35 19 /651 181 244 (9 -16h) 

 

menjadors@viudinamic.org 

www.viudinamic.org 

    viu_dinamic  

  espaimigdialamarbella 

mailto:espaimigdialamarbella@gmail.com
http://www.viudinamic.org/


 Espai Migdia – Escola La Mar Bella 

MAIG 2021 Menú NO CARN  

 

 

 

  

 

 

3 

   Llenties sofregides al curri 

Lluç a l’all i  julivert                       
amb enciam                            
i tomàquet 

Iogurt 

4 

Mongeta tendra, 
pastanaga i patata 

Seità                       
estofat amb ceba 

Fruita 

5 Dia proteïna vegetal 

Empedrat (mongetes 
blanques, tomàquet, i 

olives) 

Pasta amb salsa pesto 

Fruita 

6 

Crema de pastanaga                       
i porro 

Remenat d’ou i bolets                  
amb enciam i blat                        

de moro   

Fruita 

7 

 Arròs caldós                           
amb verdures 

Limanda al forn amb 
enciam i olives 

 
Fruita 

10 

Cigrons sofregits amb  
tomàquet i ceba 

 
Truita a la francesa amb 

enciam i cogombre 
 

Iogurt 
 

17 
 

Puré de colifor                           
i patata 

Hamburguesa vegetal amb 
enciam i tomàquet 

 
Fruita 

 
25 

 
 

FESTIU 

 
 
 
 

 
 
El dia 31/5 el trobareu al  
calendari de juny  
 
 
Amb el dinar s’ofereix 
pa i pa integral. 

11 

Amanida d’arròs, 
tomàquet, olives i 

enciam  
Seitons amb pastanaga 

ratllada 
 

Fruita 
 

18 
 

Llenties sofregides amb 
carbassó i porro 

Limanda amb ceba i 
pastanaga al forn 

 

Fruita 
 

26  

 
Crema de verdures 

(carbassó, patata, coliflor 
i pastanaga) 

Seitons i tomàquet al 
forn  

Fruita 

12 
 

Vichyssoise tíbia de 
porro i carbassó 

 
Tofu estofat amb ceba 

 
Fruita 

 
19 

 

Escalivada 
 

Truita de patates amb 
enciam i blat de moro 

 
Iogurt 

 
 

27 Dia proteïna vegetal 
 

Gaspatxo  
 

Amanida de cigrons, 
enciam, olives i arròs 

 
Fruita 

 

13 

Fideus a la cassola 

Peix carboner al forn amb 
salseta d’all i julivert 

 
Fruita 

 
20 

 

Arròs amb verdures 
a la cassola 

 
Lluç a la napolitana  

 
Fruita 

 
 

28 
 

Mongeta tendra,              
pastanaga i patata 
Seità al forn amb 

xampinyons 
 

Iogurt  

14 MENÚ CANADÀ 

Quebec style Peas soup 
(sopa de pèsols) 

meetballs with mustard 
sauce (mandonguilles 
VEGETALS amb salsa 

mostassa) 

Apple with mupped syrup 
(poma amb xarop d’auró) 

21 
 

FESTIU  
DE LLIURE  

DISPOSICIÓ 
 
 

 
29 

 

Amanida de pasta 
(pasta, tomàquet, 
pastanaga i olives) 

Truita a la francesa amb 
enciam i cogombre 

Fruita 
 

      

Tenim a la disposició  dels consumidors/es  i de 

l’autoritat sanitària el llistat dels al·lèrgens dels 

plats d’aquest menú mensual. En cas necessari 

recordeu informar i omplir el document de 

sol·licitud d’al·lèrgies i intoleràncies (el podeu 

sol·licitar a  menjadors@viudinamic.org). 

Coordinació del servei: Marta López 

espaimigdialamarbella@gmail.com 

 

Supervisió del servei: Laia Grangé 

658.812.516 (10-17.30h) 

Administració:  Mónica Córcoles 

93 357 35 19 /651 181 244 (9 -16h) 

 

menjadors@viudinamic.org 

www.viudinamic.org 

    viu_dinamic  

  espaimigdialamarbella 

mailto:espaimigdialamarbella@gmail.com
http://www.viudinamic.org/


 Espai Migdia – Escola La Mar Bella 

MAIG 2021 Menú NO PORC  

 

 

 

  

 

 

3 

   Llenties sofregides al curri 

Lluç a l’all i  julivert                       
amb enciam                            
i tomàquet 

Iogurt 

4 

Mongeta tendra, 
pastanaga i patata 

Pollastre                        
estofat amb ceba 

Fruita 

5 Dia proteïna vegetal 

Empedrat (mongetes 
blanques, tomàquet, i 

olives) 

Pasta amb salsa pesto 

Fruita 

6 

Crema de pastanaga                       
i porro 

Remenat d’ou i bolets                  
amb enciam i blat                        

de moro   

Fruita 

7 

 Arròs caldós                           
amb verdures 

Limanda al forn amb 
enciam i olives 

 
Fruita 

10 

Cigrons sofregits amb  
tomàquet i ceba 

 
Truita a la francesa amb 

enciam i cogombre 
 

Iogurt 
 

17 
 

Puré de colifor                           
i patata 

Hamburguesa de vedella 
amb enciam i tomàquet 

 
Fruita 

 
25 

 
 

FESTIU 

 
 
 
 

 
 
El dia 31/5 el trobareu al  
calendari de juny  
 
 
Amb el dinar s’ofereix 
pa i pa integral. 

11 

Amanida d’arròs, 
tomàquet, olives i 

enciam  
Seitons amb pastanaga 

ratllada 
 

Fruita 
 

18 
 

Llenties sofregides amb 
carbassó i porro 

Limanda amb ceba i 
pastanaga al forn 

 

Fruita 
 

26  

 
Crema de verdures 

(carbassó, patata, coliflor 
i pastanaga) 

Seitons i tomàquet al 
forn  

Fruita 

12 
 

Vichyssoise tíbia de 
porro i carbassó 

 
Tofu estofat amb ceba 

 
Fruita 

 
 

19 
 

Escalivada 
 

Truita de patates amb 
enciam i blat de moro 

 
Iogurt 

 
27 Dia proteïna vegetal 

 

Gaspatxo  
 

Amanida de cigrons, 
enciam, olives i arròs 

 
Fruita 

 

13 

Fideus a la cassola 

Peix carboner al forn amb 
salseta d’all i julivert 

 
Fruita 

 
 

20 
 

Arròs amb verdures 
a la cassola 

 
Lluç a la napolitana  

 
Fruita 

 
28 
 

Mongeta tendra,              
pastanaga i patata 

Pollastre al forn amb 
xampinyons 

 
Iogurt  

14 MENÚ CANADÀ 

Quebec style Peas soup 
(sopa de pèsols) 

Turkey meetballs with 
mustard sauce 

(mandonguilles de galldindi 
amb salsa mostassa) 

Apple with mupped syrup 
(poma amb xarop d’auró) 

21 
 

FESTIU  
DE LLIURE  

DISPOSICIÓ 
 
 

 
29 

 

Amanida de pasta 
(pasta, tomàquet, 
pastanaga i olives) 

Truita a la francesa amb 
enciam i cogombre 

Fruita 
 

      

Tenim a la disposició  dels consumidors/es  i de 

l’autoritat sanitària el llistat dels al·lèrgens dels 

plats d’aquest menú mensual. En cas necessari 

recordeu informar i omplir el document de 

sol·licitud d’al·lèrgies i intoleràncies (el podeu 

sol·licitar a  menjadors@viudinamic.org). 

Coordinació del servei: Marta López 

espaimigdialamarbella@gmail.com 

 

Supervisió del servei: Laia Grangé 

658.812.516 (10-17.30h) 

Administració:  Mónica Córcoles 

93 357 35 19 /651 181 244 (9 -16h) 

 

menjadors@viudinamic.org 

www.viudinamic.org 

    viu_dinamic  

  espaimigdialamarbella 

mailto:espaimigdialamarbella@gmail.com
http://www.viudinamic.org/
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3 

   Llenties sofregides al curri 

Tofu a l’all i  julivert                       
amb enciam                            
i tomàquet 

Iogurt 

4 

Mongeta tendra, 
pastanaga i patata 

Pollastre                        
estofat amb ceba 

Fruita 

5 Dia proteïna vegetal 

Empedrat (mongetes 
blanques, tomàquet, i 

olives) 

Pasta amb salsa pesto 

Fruita 

6 

Crema de pastanaga                       
i porro 

Remenat d’ou i bolets                  
amb enciam i blat                        

de moro   

Fruita 

7 

 Arròs caldós                           
amb verdures 

Salsitxa vegetal amb 
enciam i olives 

 
Fruita 

10 

Cigrons sofregits amb  
tomàquet i ceba 

 
Truita a la francesa amb 

enciam i cogombre 
 

Iogurt 
 

17 
 

Puré de colifor                           
i patata 

Hamburguesa de vedella 
amb enciam i tomàquet 

 
Fruita 

 
25 

 
 

FESTIU 

 
 
 
 

 
 
El dia 31/5 el trobareu al  
calendari de juny  
 
 
 
Amb el dinar s’ofereix 
pa i pa integral. 

11 

Amanida d’arròs, 
tomàquet, olives i 

enciam  
Seità amb pastanaga 

ratllada 
 

Fruita 
 

18 
 

Llenties sofregides amb 
carbassó i porro 
Tofu amb ceba i 

pastanaga al forn 
 

Fruita 
 

26  

 
Crema de verdures 

(carbassó, patata, coliflor 
i pastanaga) 

Salsitxa vegetal i 
tomàquet al forn  

Fruita 

12 
 

Vichyssoise tíbia de 
porro i carbassó 

 
Llom estofat amb ceba 

 
Fruita 

 
19 

 

Escalivada 
 

Truita de patates amb 
enciam i blat de moro 

 
Iogurt 

 
 

27 Dia proteïna vegetal 
 

Gaspatxo  
 

Amanida de cigrons, 
enciam, olives i arròs 

 
Fruita 

 

13 

Fideus a la cassola 

Mongeta blanca amb 
salseta d’all i julivert 

 
Fruita 

 
 

20 
 

Arròs amb verdures 
a la cassola 

 
Seità a la napolitana  

 
Fruita 

 
28 
 

Mongeta tendra,              
pastanaga i patata 

Pollastre al forn amb 
xampinyons 

 
Iogurt  

14 MENÚ CANADÀ 

Quebec style Peas soup 
(sopa de pèsols) 

Turkey meetballs with 
mustard sauce 

(mandonguilles de galldindi 
amb salsa mostassa) 

Apple with mupped syrup 
(poma amb xarop d’auró) 

21 
 

FESTIU  
DE LLIURE  

DISPOSICIÓ 
 
 

 
29 

 

Amanida de pasta 
(pasta, tomàquet, 
pastanaga i olives) 

Truita a la francesa amb 
enciam i cogombre 

Fruita 
 

      

Tenim a la disposició  dels consumidors/es  i de 

l’autoritat sanitària el llistat dels al·lèrgens dels 

plats d’aquest menú mensual. En cas necessari 

recordeu informar i omplir el document de 

sol·licitud d’al·lèrgies i intoleràncies (el podeu 

sol·licitar a  menjadors@viudinamic.org). 

Coordinació del servei: Marta López 

espaimigdialamarbella@gmail.com 

 

Supervisió del servei: Laia Grangé 

658.812.516 (10-17.30h) 

Administració:  Mónica Córcoles 

93 357 35 19 /651 181 244 (9 -16h) 

 

menjadors@viudinamic.org 

www.viudinamic.org 

    viu_dinamic  

  espaimigdialamarbella 
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MENÚ CANADÀ  

ESPAI MIGDIA LA MAR BELLA,  14 MAIG 2021 

Canadà és un país amb una cuina multicultural, basada en l’anglesa, l’escocesa i la 

francesa, principalment. És per això que molts dels seus plats es veuen influenciats per 

aquestes altres tendències.  

L’extensió del país i els diferents productes i matèries primeres han contribuït a 

conformar la riquesa de les diferents tradicions culinàries, existint un tipus de cuina a 

cada regió. Així, trobem regions amb plats basats en carn de vaca, xai o visó i és molt típic 

consumir bacó, pernil o pastís de carn. En altres hi ha receptes amb ànec i altres aus. Altres plats típics inclouen els nabius, 

llegums, vegetals, xarop d’auró i mostassa.  

Alhora, el territori canadenc està delimitat per tres oceans: l’Atlàntic, l’Àrtic i el Pacífic. Per això no és d’estranyar que tingui una 

gran riquesa gastronòmica en quant a la varietat de peixos i marisc. Els més famosos són el bacallà, el salmó i l’“artic char” així 

com les llagostes i ostres.  

Pel que fa a la fruita, són productors/es de poma, cireres,  

 

1r Plat: Quebec style pea soup 

Ingredients (4 persones):  

 Oli d’oliva 

 1 ceba gran pelada i picada 

 4 pastanagues pelades i picades 

 1 api picat 

 1 porro picat 

 2 patates grans pelades i trossejades  

 Sal i pebre 

 Pèsols congelats 

 Aigua o caldo de verdures 

 1 cullerada de farina (opcional) 

PREPARACIÓ: 

1. En una paella amb oli d’oliva posem la ceba a sofregir a foc mitjà-baix. Afegim l’api, el porro i la pastanaga. 

Salpebrem i posem una olla a bullir amb aigua o caldo.  

2. Afegim al sofregit la patata. Quan tot estigui ben barrejat, hi afegim els pèsols. Hi podem afegir una cullerada de 

farina.  

3. Afegim tot el sofregit a l’aigua o caldo assegurant-nos que tots els ingredients quedin coberts. Abans de servir es 

pot triturar una mica per crear una textura més cremosa. 

 

 



 

2n Plat: Turkey meetballs with mustard sauce (mandonguilles de galldindi 

amb salsa de mostassa) 

Plat inspirat en el menú típic del Dia d’Acció de Gràcies del Canadà, on es prepara gall dindi al forn i es serveix amb 

salsa de nabius o de mostassa.  

Ingredients (per 4 persones): 

- 16 mandonguilles de gall dindi  

- Oli 

- Mostassa antiga 

- 1 ceba petita picada i trossejada 

- 1 cullerada de sucre morè 

- 1 tassa de caldo de verdures  

PREPARACIÓ:  

1. Escalfarem el forn, engreixarem la font i fornejarem les mandonguilles. 

2. Mentre es fan les mandonguilles (uns 30min) elaborarem la salsa en una cassola:  

- sofregirem la ceba amb oli i quan sigui transparent hi afegirem una cullerada de sucre morè perquè es caramel·litzi 

- afegirem una tassa de caldo de verdures i remourem.  

- afegirem 2 cullerades grans de mostassa i remourem a foc baix 10 minuts.  

- ho passarem tot per la batedora per donar-li una textura cremosa. Podem afegir caldo segons si volem més suau o 

cremosa la salsa.  

3. Afegirem les mandonguilles a la cassola i les barrejarem amb la salsa de mostassa.  

 

Postre:  Grey Canada with mupped syrup (poma reineta amb xarop d’auró) 

El xarop d'auró està fet a partir de l'aigua d'auró que ha estat concentrada per ebullició. 

Es fa als boscos de l'Amèrica del Nord (sobretot Ontàrio, Quebec i Vermont) i es ven avui 

arreu del món. La tècnica ja era dominada per les poblacions indígenes del Canadà i es 

feia servir com a aliment tònic a la primavera. Canadà és el primer productor i 

exportador d’aquest producte natural.  

Canadà també és molt conegut per la producció de pomes denominades Grey Canada, 

tipus reineta. Són pomes que també cultivem a Catalunya, sobretot a Lleida, amb la pell 

fosca (marró amb tonalitats verdes i grogues) i una carn dura i cruixent.  

PREPARACIÓ per 1 persona:  

1. Pelem i trossegem la poma en 4 parts.  

2. Remullem els trossets amb xarop d’auró   

 


