
 Espai Migdia – Escola La Mar Bella 

ABRIL 2021 Menú BASAL  

 

 

 

  

 

 

     

5 

 
 

FESTIU 

 

 

12 

Llenties saltades  amb  
ceba i pastanaga 

 

Truita a la francesa amb 
enciam i olives 

Fruita 

19 

Cuscús                                  
amb verdures 

Peix carboner al forn                 
amb olives i                      

enciam 

Fruita 

26 

Arròs amb                      
verdures 

Limanda al forn amb          
enciam   i blat de moro 

Iogurt 

 

6 
 

Mongeta verda, 
pastanaga i patata 

Gall dindi amb salsa 
de ceba al forn 

 
Iogurt 

13 

Espaguetis al pesto 

Lluç a l’all i  julivert                         
amb enciam                            
i tomàquet                                

Iogurt 

 

20 

Puré de colifor                           
i patata 

Hamburguesa de 
pollastre amb enciam i 

tomàquet 

Iogurt 

27(proteïna vegetal) 

Crema de porro                           
i llenties 

Espirals                                          
a la napolitana 

Fruita 

 

7 

 
Crema de carbassa 

Ous al forn                             

amb xampinyons 

 

Fruita 
 

 
14 

 
Trinxat de col i patata                                         

 
Botifarra amb                

enciam i pastanaga 
 

Fruita                      
 

21 
 

  Crema tíbia vichyssoise             
de porro i carbassó 

Lluç al forn amb   
pastanaga i blat de moro 

Fruita 
 

28 

Patates i bledes 

Pollastre  amb 
pastanaga i ceba rostit al 

forn                        

 
Fruita 

     8   (proteïna vegetal) 

 
Cigrons estofats 

       Amanida d’arròs, 
        olives, tomàquet,                                           
pastanaga i enciams     

  
Fruita 

 
15 
 

Mongeta verda                       
saltada amb all i carbassa 

Limanda i                 
tomàquet al forn 

Fruita                                                                  

22 

Mongetes seques                   
saltades amb ceba i 

tomàquet 

Estofat de gall dindi                    
amb verdures 

Fruita 

29 

Amanida de pasta amb 
enciam, olives i pastanaga 

Seitons al forn amb 
tomàquet amanit 

Fruita 

 

9 

Fideus a la cassola amb 
verdures 

 
Seitons  amb                          

blat de moro i enciam 
 

Fruita 

 

16 DIADA COLÒMBIA 

Sancocho de gallina                            
(caldo de  tubercles,                   
verdures i pollastre                          

acompanyat d’arròs) 

Salpicón                               
(plàtan, pinya i  mango                    

amb  suc i panela) 

23 

Sopa de peix 
amb arròs 

 
Ous remenats 

amb bolets 
Fruita 

30 

Cigrons al curri 

Truita a la francesa                      
amb enciam i olives 

 

Fruita 

 

Amb el dinar s’ofereix 
pa i pa integral.  

    

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 

ABRIL 2021 Menú VEGETARIÀ  

 

 

 

  

 

 

     

5 

 
 

FESTIU 

 

 

 

12 

Llenties saltades  amb  
ceba i pastanaga 

Truita a la francesa amb 
enciam i olives 

Fruita 

19 

Cuscús                                  
amb verdures 

Amanida de cigrons, 
tomàquet i olives 

Fruita 

 

26 

Arròs amb                      
verdures 

Mongetes seques saltades 
amb all i carbassó 

Iogurt 

 

6 
 

Mongeta verda, 
pastanaga i patata 

 

Tofu amb salsa 
de ceba al forn 

 
Iogurt 

13 

Espaguetis  al pesto 

Tofu a l’all i  julivert                         
amb enciam                            
i tomàquet                                

Iogurt 

20 

Puré de colifor                           
i patata 

Hamburguesa vegetal 
amb enciam i tomàquet 

Iogurt 

 

27(proteïna vegetal) 

Crema de porro                           
i llenties 

Espirals                                          
a la napolitana 

Fruita 

 

7 

 
Crema de carbassa 

 

Ous al forn                             

amb xampinyons 

 

Fruita 
 

14 

 
Trinxat de col i patata                                         

 
Botifarra vegetal amb                
enciam i pastanaga 

 
Fruita                      

 
21 
 

  Crema tíbia vichyssoise             
de porro i carbassó 

Tofu sofregit amb ceba i 
pastanaga  

Fruita 
 

28 

Patates i bledes 

Seità amb pastanaga i 
ceba  rostit  al forn                        

 
Fruita 

     8   (proteïna vegetal) 

 
Cigrons estofats 

       Amanida d’arròs, 
        olives, tomàquet,                                           
pastanaga i enciams     

  
Fruita 

 
15 
 

Mongeta verda                           
saltada amb all                                

i carbassa 

     Hamburguesa de quinoa                
i  tomàquet al forn 

Fruita                                                                  

22 

Mongetes seques                   
saltades amb ceba i 

tomàquet 

Estofat de seità amb 
verdures 

Fruita 

29 

Amanida de pasta amb 
enciam, olives i pastanaga 

Tofu saltat amb ceba i 
tomàquet amanit 

Fruita 

 

9 

Fideus a la cassola                      
amb verdures 

 
Seità a la planxa amb                          
blat de moro i enciam 

 
Fruita 

 

16 DIADA COLÒMBIA 

Sancocho de seità                           
(caldo de  tubercles,                   

verdures i seità                          
acompanyat d’arròs) 

Salpicón                               
(plàtan, pinya i  mango                    

amb  suc i panela) 

23 

Sopa de verdures 
amb arròs 

 
Ous remenats 

amb bolets 
Fruita 

30 

Cigrons al curri 

Truita a la francesa                      
amb enciam i olives 

 

Fruita 

 

Amb el dinar s’ofereix 
pa i pa integral.  

    

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 

ABRIL 2021 Menú VEGÀ  

 

 

 

  

 

 

     

5 

 
 

FESTIU 

 

 

 

12 

Llenties saltades  amb  
ceba i pastanaga 

Tomàquet farcit d’arròs i 
carbassó  

Fruita 

19 

Cuscús                                  
amb verdures 

Amanida de cigrons, 
tomàquet i olives 

Fruita 

 

26 

Arròs amb                      
verdures 

Mongetes seques saltades 
amb all i carbassó 

Iogurt de soja 

 

6 
 

Mongeta verda, 
pastanaga i patata 

 

Tofu amb salsa 
de ceba al forn 

 
Iogurt de soja 

13 

Espaguetis  al pesto 

Tofu a l’all i  julivert                         
amb enciam                            
i tomàquet                                

Iogurt de soja 

20 

Puré de colifor                           
i patata 

Hamburguesa vegetal 
amb enciam i tomàquet 

Iogurt de soja 

 

27(proteïna vegetal) 

Crema de porro                           
i llenties 

Espirals                                          
a la napolitana 

Fruita 

 

7 

 
Crema de carbassa 

 

 Hamburguesa de quinoa                             

amb xampinyons 

 

Fruita 
 

14 

 
Trinxat de col i patata                                         

 
Botifarra vegetal amb                
enciam i pastanaga 

 
Fruita                      

 
21 
 

  Crema tíbia vichyssoise             
de porro i carbassó 

Tofu al forn amb   
pastanaga i blat de moro 

Fruita 
 

28 

Patates i bledes 

Seità amb pastanaga i 
ceba rostit  al forn                        

 
Fruita 

     8   (proteïna vegetal) 

 
Cigrons estofats 

  Amanida d’arròs, 
olives, tomàquet,                                           

pastanaga i enciams     
  

Fruita 
 

15 
 

Mongeta verda                           
saltada amb all                                

i carbassa 

     Hamburguesa de quinoa                
i  tomàquet al forn 

Fruita                                                                  

22 

Mongetes seques                   
saltades amb ceba i 

tomàquet 

Estofat de seità amb 
verdures 

Fruita 

29 

Amanida de pasta amb 
enciam, olives i pastanaga 

Tofu saltat amb ceba i 
tomàquet amanit 

Fruita 

 

9 

Fideus a la cassola                      
amb verdures 

 
Seità a la planxa amb                          
blat de moro i enciam 

 
Fruita 

 

16 DIADA COLÒMBIA 

Sancocho de seità                           
(caldo de  tubercles,                   

verdures i seità                          
acompanyat d’arròs) 

Salpicón                               
(plàtan, pinya i  mango                    

amb  suc i panela) 

23 

Sopa de verdures 
amb arròs 

 
Salsitxa vegetal amb 

pastanaga i olives 

Fruita 

30 

Cigrons                                          
al curri 

Hamburguesa vegetal                      
amb enciam i olives 

Fruita 

 

Amb el dinar s’ofereix 
pa i pa integral.  

    

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 

ABRIL 2021 Menú NO GLUTEN  

 

 

 

  

 

 

     

5 

 
 

FESTIU 

 

 

12 

Llenties saltades  amb  
ceba i pastanaga 

 

Truita a la francesa amb 
enciam i olives 

Fruita 

19 

Pasta sense gluten                                  
amb verdures 

Peix carboner al forn                 
amb olives i                      

enciam 

Fruita 

26 

Arròs amb                      
verdures 

Limanda al forn amb          
enciam   i blat de moro 

Iogurt 

 

6 
 

Mongeta verda, 
pastanaga i patata 

Gall dindi amb salsa 
de ceba al forn 

 
Iogurt 

13 

Pasta sense gluten al 
pesto 

Lluç a l’all i  julivert                         
amb enciam                            
i tomàquet                                

Iogurt 

20 

Puré de colifor                           
i patata 

Hamburguesa de 
pollastre amb enciam i 

tomàquet 

Iogurt 

27(proteïna vegetal) 

Crema de porro                           
i llenties 

Pasta sense gluten                                          
a la napolitana 

Fruita 

 

7 

 
Crema de carbassa 

Ous al forn                             

amb xampinyons 

 

Fruita 
 

14 

 
Trinxat de col i patata                                         

 
Botifarra amb                

enciam i pastanaga 
 

Fruita                      
 
 

21 
 

  Crema tíbia vichyssoise             
de porro i carbassó 

Lluç al forn amb   
pastanaga i blat de moro 

Fruita 
 

28 

Patates i bledes 

Pollastre  amb 
pastanaga i ceba rostit al 

forn                        

 
Fruita 

     8   (proteïna vegetal) 

 
Cigrons estofats 

       Amanida d’arròs, 
        olives, tomàquet,                                           
pastanaga i enciams     

  
Fruita 

 
15 
 

Mongeta verda                       
saltada amb all i carbassa 

Limanda i                 
tomàquet al forn 

Fruita                                                                  

22 

Mongetes seques                   
saltades amb ceba i 

tomàquet 

Estofat de gall dindi                    
amb verdures 

Fruita 

29 

Amanida de pasta sense 
gluten amb enciam, olives i 

pastanaga 

Seitons al forn amb 
tomàquet amanit 

Fruita 

 

9 

Pasta sense gluten amb 
verdures 

 
Seitons  amb                          

blat de moro i enciam 
 

Fruita 

 

16 DIADA COLÒMBIA 

Sancocho de gallina                            
(caldo de  tubercles,                   
verdures i pollastre                          

acompanyat d’arròs) 

Salpicón                               
(plàtan, pinya i  mango                    

amb  suc i panela) 

23 

Sopa de peix 
amb arròs 

 
Ous remenats 

amb bolets 
Fruita 

30 

Cigrons al curri 

Truita a la francesa                      
amb enciam i olives 

 

Fruita 

 

Amb el dinar s’ofereix 
pa sense gluten  

    

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 

ABRIL 2021 Menú NO LACTOSA  

 

 

 

  

 

 

     

5 

 
 

FESTIU 

 

 

12 

Llenties saltades  amb  
ceba i pastanaga 

Truita a la francesa amb 
enciam i olives 

Fruita 

 

19 

Cuscus                                  
amb verdures 

Peix carboner al forn                 
amb olives i                      

enciam 

Fruita 

26 

Arròs amb                      
verdures 

Limanda al forn amb          
enciam   i blat de moro 

Iogurt de soja 

 

6 
 

Mongeta verda, 
pastanaga i patata 

Gall dindi amb salsa 
de ceba al forn 

 
Iogurt de soja 

13 

Espaguetis al pesto 

Lluç a l’all i  julivert                         
amb enciam                            
i tomàquet                                

Iogurt  de soja 

 

20 

Puré de colifor                           
i patata sense lacti 

Hamburguesa de 
pollastre amb enciam i 

tomàquet 

Iogurt de soja 

27(proteïna vegetal) 

Crema de porro                           
i llenties sense lactis 

Espirals                                          
a la napolitana 

Fruita 

 

7 

 
Crema de carbassa 

Ous al forn                             

amb xampinyons 

 

 

Fruita 
 

14 

 
Trinxat de col i patata                                         

 
Botifarra amb                

enciam i pastanaga 
 

Fruita                      
 
 

21 

  Crema tíbia vichyssoise             
de porro i carbassó sense 

lacti 

Lluç al forn amb   
pastanaga i blat de moro 

Fruita 
 

28 

Patates i bledes 

Pollastre rostit al forn                       
amb pastanaga i ceba 

 
Fruita 

     8   (proteïna vegetal) 

 
Cigrons estofats 

       Amanida d’arròs, 
        olives, tomàquet,                                           
pastanaga i enciams     

  
Fruita 

 
15 
 

Mongeta verda                       
saltada amb all i carbassa 

Limanda i                 
tomàquet al forn 

Fruita                                                                  

22 

Mongetes seques                   
saltades amb ceba i 

tomàquet 

Estofat de gall dindi                    
amb verdures 

Fruita 

29 

Amanida de pasta amb 
enciam, olives i pastanaga 

Seitons al forn amb 
tomàquet amanit 

Fruita 

 

9 

Fideus a la cassola                      
amb verdures 

 
Seitons  amb                          

blat de moro i enciam 
 

Fruita 

 

16 DIADA COLÒMBIA 

Sancocho de gallina                            
(caldo de  tubercles,                   
verdures i pollastre                          

acompanyat d’arròs) 

Salpicón                               
(plàtan, pinya i  mango                    

amb  suc i panela) 

23 

Sopa de peix 
amb arròs 

 
Ous remenats 

amb bolets 
Fruita 

30 

Cigrons al curri 

Truita a la francesa                      
amb enciam i olives 

 

Fruita 

 

Amb el dinar s’ofereix 
pa i pa integral.  

    

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 

ABRIL 2021 Menú NO CARN  

 

 

 

  

 

 

     

5 

 
 

FESTIU 

 

 

12 

Llenties saltades  amb  
ceba i pastanaga 

 

Truita a la francesa amb 
enciam i olives 

Fruita 

19 

Cuscús                                  
amb verdures 

Peix carboner al forn                 
amb olives i                      

enciam 

Fruita 

26 

Arròs amb                      
verdures 

Limanda al forn amb          
enciam   i blat de moro 

Iogurt 

 

6 
 

Mongeta verda, 
pastanaga i patata 

Tofu amb salsa 
de ceba al forn 

 
Iogurt 

13 

Espaguetis al pesto 

Lluç a l’all i  julivert                         
amb enciam                            
i tomàquet                                

Iogurt 

 

20 

Puré de colifor                           
i patata 

Hamburguesa vegetal 
amb enciam i tomàquet 

Iogurt 

27(proteïna vegetal) 

Crema de porro                           
i llenties 

Espirals                                          
a la napolitana 

Fruita 

 

7 

 
Crema de carbassa 

Ous al forn                             

amb xampinyons 

 

Fruita 
 

 
14 

 
Trinxat de col i patata                                         

 
Botifarra vegetal amb                
enciam i pastanaga 

 
Fruita                      

 
21 
 

  Crema tíbia vichyssoise             
de porro i carbassó 

Lluç al forn amb   
pastanaga i blat de moro 

Fruita 
 

28 

Patates i bledes 

Seità  amb pastanaga i 
ceba rostit al forn                        

 
Fruita 

     8   (proteïna vegetal) 

 
Cigrons estofats 

       Amanida d’arròs, 
        olives, tomàquet,                                           
pastanaga i enciams     

  
Fruita 

 
15 
 

Mongeta verda                       
saltada amb all i carbassa 

Limanda i                 
tomàquet al forn 

Fruita                                                                  

22 

Mongetes seques                   
saltades amb ceba i 

tomàquet 

Estofat de seità                    
amb verdures 

Fruita 

29 

Amanida de pasta amb 
enciam, olives i pastanaga 

Seitons al forn amb 
tomàquet amanit 

Fruita 

 

9 

Fideus a la cassola amb 
verdures 

 
Seitons  amb                          

blat de moro i enciam 
 

Fruita 

 

16 DIADA COLÒMBIA 

Sancocho de seità                           
(caldo de  tubercles,                   

verdures i seità                          
acompanyat d’arròs) 

Salpicón                               
(plàtan, pinya i  mango                    

amb  suc i panela) 

23 

Sopa de peix 
amb arròs 

 
Ous remenats 

amb bolets 
Fruita 

30 

Cigrons al curri 

Truita a la francesa                      
amb enciam i olives 

 

Fruita 

 

Amb el dinar s’ofereix 
pa i pa integral.  

    

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 

ABRIL 2021 Menú NO PEIX  

 

 

 

  

 

 

     

5 

 
 

FESTIU 

 

 

12 

Llenties saltades  amb  
ceba i pastanaga 

Truita a la francesa amb 
enciam i olives 

Fruita 

 

19 

Cuscús                                  
amb verdures 

Amanida de cigrons, 
tomàquet i olives 

Fruita 

 

26 

Arròs amb                      
verdures 

Mongetes seques saltades 
amb all i carbassó 

Iogurt 

 

6 
 

Mongeta verda, 
pastanaga i patata 

Gall dindi amb salsa 
de ceba al forn 

 
Iogurt 

13 

Espaguetis al pesto 

Tofu a l’all i  julivert                         
amb enciam                            
i tomàquet                                

Iogurt 

 

20 

Puré de colifor                           
i patata 

Hamburguesa de 
pollastre amb enciam i 

tomàquet 

Iogurt 

27(proteïna vegetal) 

Crema de porro                           
i llenties 

Espirals                                          
a la napolitana 

Fruita 

 

7 

 
Crema de carbassa 

Ous al forn                             

amb xampinyons 

 

Fruita 
 

 
14 

 
Trinxat de col i patata                                         

 
Botifarra amb                

enciam i pastanaga 
 

Fruita                      
 

21 
 

  Crema tíbia vichyssoise             
de porro i carbassó 

Tofu sofregit amb   
pastanaga i ceba 

Fruita 
 

28 

Patates i bledes 

Pollastre  amb 
pastanaga i ceba rostit al 

forn                        

 
Fruita 

     8   (proteïna vegetal) 

 
Cigrons estofats 

       Amanida d’arròs, 
        olives, tomàquet,                                           
pastanaga i enciams     

  
Fruita 

 
15 
 

Mongeta verda                       
saltada amb all i carbassa 

Hamburguesa de quinoa                 
tomàquet al forn 

Fruita                                                                  

22 

Mongetes seques                   
saltades amb ceba i 

tomàquet 

Estofat de gall dindi                    
amb verdures 

Fruita 

29 

Amanida de pasta amb 
enciam, olives i pastanaga 

Tofu saltat amb ceba i 
tomàquet amanit 

Fruita 

 

9 

Fideus a la cassola amb 
verdures 

 
Seità a la planxa  amb                          
blat de moro i enciam 

 
Fruita 

 

16 DIADA COLÒMBIA 

Sancocho de gallina                            
(caldo de  tubercles,                   
verdures i pollastre                          

acompanyat d’arròs) 

Salpicón                               
(plàtan, pinya i  mango                    

amb  suc i panela) 

23 

Sopa de verdures 
amb arròs 

 
Ous remenats 

amb bolets 
Fruita 

30 

Cigrons al curri 

Truita a la francesa                      
amb enciam i olives 

 

Fruita 

 

Amb el dinar s’ofereix 
pa i pa integral.  

    

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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5 

 
 

FESTIU 

 

 

12 

Llenties saltades  amb  
ceba i pastanaga 

 

Truita a la francesa amb 
enciam i olives 

Fruita 

19 

Cuscús                                  
amb verdures 

Peix carboner al forn                 
amb olives i                      

enciam 

Fruita 

26 

Arròs amb                      
verdures 

Limanda al forn amb          
enciam   i blat de moro 

Iogurt 

 

6 
 

Mongeta verda, 
pastanaga i patata 

Gall dindi amb salsa 
de ceba al forn 

 
Iogurt 

13 

Espaguetis al pesto 

Lluç a l’all i  julivert                         
amb enciam                            
i tomàquet                                

Iogurt 

 

20 

Puré de colifor                           
i patata 

Hamburguesa de 
pollastre amb enciam i 

tomàquet 

Iogurt 

27(proteïna vegetal) 

Crema de porro                           
i llenties 

Espirals                                          
a la napolitana 

Fruita 

 

7 

 
Crema de carbassa 

Ous al forn                             

amb xampinyons 

 

Fruita 
 

 
14 

 
Trinxat de col i patata                                         

 
Botifarra vegetal amb                
enciam i pastanaga 

 
Fruita                      

 
21 
 

  Crema tíbia vichyssoise             
de porro i carbassó 

Lluç al forn amb   
pastanaga i blat de moro 

Fruita 
 

28 

Patates i bledes 

Pollastre  amb 
pastanaga i ceba rostit al 

forn                        

 
Fruita 

     8   (proteïna vegetal) 

 
Cigrons estofats 

       Amanida d’arròs, 
        olives, tomàquet,                                           
pastanaga i enciams     

  
Fruita 

 
15 
 

Mongeta verda                       
saltada amb all i carbassa 

Limanda i                 
tomàquet al forn 

Fruita                                                                  

22 

Mongetes seques                   
saltades amb ceba i 

tomàquet 

Estofat de gall dindi                    
amb verdures 

Fruita 

29 

Amanida de pasta amb 
enciam, olives i pastanaga 

Seitons al forn amb 
tomàquet amanit 

Fruita 

 

9 

Fideus a la cassola amb 
verdures 

 
Seitons  amb                          

blat de moro i enciam 
 

Fruita 

 

16 DIADA COLÒMBIA 

Sancocho de gallina                            
(caldo de  tubercles,                   
verdures i pollastre                          

acompanyat d’arròs) 

Salpicón                               
(plàtan, pinya i  mango                    

amb  suc i panela) 

23 

Sopa de peix 
amb arròs 

 
Ous remenats 

amb bolets 
Fruita 

30 

Cigrons al curri 

Truita a la francesa                      
amb enciam i olives 

 

Fruita 

 

Amb el dinar s’ofereix 
pa i pa integral.  

    

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/


 

MENÚ COLOMBIÀ  

ESPAI MIGDIA LA MAR BELLA,  16 D’ABRIL 2021 

Colòmbia és un país tropical i té terres des de la costa fins a muntanyes molt 

altes, per la qual cosa compta amb una gran diversitat de paisatges i climes que 

la fan posseïdora d'un gran nombre d'ecosistemes i, per tant, d'una gran 

diversitat d'aliments. La cuina colombiana es caracteritza per disposar d'una 

infinitat de fruites i hortalisses, moltes d'elles desconegudes o poc utilitzades 

en la nostra cultura alimentària, com són les fruites tropicals o alguns tubercles. 

El cereal més utilitzat en la seva gastronomia és el blat de moro, del qual es 

deriven gran varietat de preparacions i plats com els tamales, les arepes i les sopes com ara el sancocho, l'ajiaco, el 

mute i moltes més. 

 

Plat únic:  SANCOCHO DE GALLINA 

Caldo espès a base de tubercles i carn. Hi ha moltes varietats: “entero”, “de mondongo”, “de rabo”.... 

INGREDIENTS (4 persones) 

 1 pollastre o gallina 

 4 patates mitjanes pelades i picades en trossos grans 

 2 iuques mitjanes pelades i picades en trossos grans 

 3 panotxes  

 1 ceba picada 

 2 grans d’all 

 1 tomàquet picat 

 Caldo vegetal 

 Coriandre i julivert picats 

 Sal 

 Arròs blanc 

 Oli 

 

PREPARACIÓ 

1. Pelar i picar la ceba, l’all i el tomàquet i sofregir amb oli fins a daurar-se. 

2. En una olla gran amb caldo vegetal coure la gallina o pollastre, afegint el sofregit anterior.  

3. Pelar i trossejar les patates i iuques i, juntament amb les panotxes partides en 3 trossos, afegir-ho al caldo.  

4. Salar i deixar coure fins que el pollastre quedi tendre.   

5. Afegir coriandre i/o julivert picat 5 minuts abans d’apagar el foc.  

5. A part, podem bullir arròs blanc com a acompanyament.  

*El pollastre es pot treure del caldo i barrejar-lo amb l’arròs, o posar l’arròs al caldo també.  



 

Postre:  SALPICÓN (macedònia) 

Aquestes postres poden portar fruites que creixen em zones càlides  com meló, síndria i papaia o altres 

fruites tropicals poc conegudes per nosaltres com maracujà, lulo, guaiaba, curuba, pitahaia o borojó: 

              

 

Normalment es pren en got o copa i en es prepara amb gasosa de cola vermella  (sobretot “Colombiana” o 

“Pony Malta”), aguapanela o sucs de diferents fruites. En altres regions se li afegeix gelat, gel picat o licors.  

 

PREPARACIÓ:  

1. Pelem i trossegem banana, pinya i mango a trossos petits.  

2. Ho barregem tot amb suc de taronja i una cullerada de panela.  

 


