
 

  

 

 

ESCOLA EDUCEM PRIMÀRIA MENÚ MENJADOR ESCOLAR 

 Sopa de brou  Col-i-flor amb patata  Macarrons a la napolitana Crema de carbassa 
 amb estrelles i moniato (sofregit de tomàquet i ceba)   
 Pernilets de pollastre Croquetes de bacallà  Peix blanc al forn Hamburguesa de vedella 
  amb suquet i verdures    amb llit de ceba i tomàquet (100% natural)  amb patates xips 
 i bastonet de pastanaga i enciam i blat de moro i enciam de Roure i escarola   
 Peça de fruita Làctic Peça de fruita d'intercanvi Peça de fruita 
     
Verdura variada  Mongetes de Santa Pau Pasta a la carbonara Arròs amb tomàquet Sopa d'aviram  
         
Calamars a la Romana Botifarra (100% natural) 

Cuixetes de pollastre 
Pollastre a la cassola  Mandonguilles a la jardinera Peix blanc  

  al forn A l’estil de l’Elena de les Aigües (pèsols, patata i pastanaga ) Al forn amb suquet 
i amanida variada i enciam i remolatxa i enciam maravella i enciam  i enciam de Roure 
Peça de fruita d'intercanvi  Peça de fruita Peça de fruita d'intercanvi  Peça de fruita Iogurt d'ovella La Cleda 

     

Llenties pardines  Espinacs gratinats  Sopa de brou  Arròs tres delícies 
 

Patata i mongeta tendra  
 A la Riojana (amb beixamel i formatge) amb pistons ( blat de moro , pèsols i truita ) 

 

  
Croquetes vegetals Pollastre de pagès Peix blau Salsitxes de conill Fricandó de vedella  
 a la llimona  amb sofregit de tomàquet   amb bolets 
i enciam i col llombarda i bastonet de pastanaga i enciam i remolatxa i amanida variada i escarola   
Peça de fruita d'intercanvi  Làctic Peça de fruita d'intercanvi  Peça de fruita Peça de fruita 
     

Minestra de verdures  Trinxat de la Cerdanya Arròs a la milanesa  Cigronets de l’Anoia  
  PASTA A LA PUTANESCA  (col i patata kenebec ) (bacon, ceba i pèsols)  estofats 
Croquetes 100% casolanes 
 

(SOFREGIT TOMÀQUET I OLIVES NEGRES) Hamburguesa de vedella Peix blanc  Remenat de patata i ceba 
 de pollastre PIZZA  (Carns Roia ecològica dels Pirineus) arrebossat  d'ous del Rull de can Maspons 
i enciam i blat de moro i amanida variada i enciam i remolatxa i enciam i tomàquet i enciam i olives 
Peça de fruita d'intercanvi  GELAT Peça de fruita d'intercanvi  Iogurt Grec del Berguedà Peça de fruita 

     

ITALIA          

Arròs amb tomàquet 
  
Truita de carbassó 
 

 
i amanida 
Peça de fruita d'intercanvi  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mongeta tendra 
 amb patata 

Arròs  
amb xampinyons 

Fideus orientals  
amb verduretes 

Crema de pèsols 
 i ceba 

Arròs 
 amb tomàquet 

Pollastre al forn Peix blanc  
a la planxa 

Truita 
 de gambetes 

Brotxetes de gall 
 d'indi i verdura 

Peix blanc enfarinat 

Llit de ceba Tomàquet amanit Amanida Pastanaga  Carbassó  
Iogurt Iogurt begut Fruita Iogurt Iogurt 
     

Sopa de pistons Bròquil  
amb patata 

Arròs  
amb verduretes 

Macarrons a la 
napolitana 

Vichyssoise 

Salsitxes de 
pollastre 

Barretes de peix Truita de formatge Peix blau al forn Pa amb tomàquet 

Tomàquet amanit Cogombre i pastanaga Enciam de Roure Verduretes al forn Pernil salat  

Iogurt Iogurt Iogurt Iogurt begut Fruita 

     
Verdures 
 a la brasa  

Espaguetis amb 
salseta de bolets 

Arròs saltejat 
 amb verdures 

Crema  
de pastanaga 

Amanida 

Hamburguesa  
de vedella 

Peix blanc  
a la planxa 

Pollastre amb 
espècies a la planxa 

Truita d'espàrrecs 
verds 

Pizza casolana amb 
xampinyons 

Amanida Bastonets de pastanaga Tomàquet amanit Amanida   

Iogurt Fruita Iogurt Iogurt Iogurt begut 

     

Espirals amb  
beixamel i tonyina 

Brou d'au  
amb arròs 

Crema de verdures 
variades 

Cous cous amb 
verduretes i curri 

Amanida 

Sèpia a la planxa Pollastre al forn Truita francesa Bistec  
a la planxa 

Fajites de verdura 
 i pollastre 

Amanida Llit de ceba  Tomàquet amanit Xampinyons   

Iogurt Iogurt Fruita Iogurt begut Iogurt 


