
 
 ESCOLA EDUCEM PRIMÀRIA MENÚ MENJADOR ESCOLAR  

 
    Verdura de temporada  
     
    Rostit de porc amb pinya i  
    enciam meravella  
     
    Peça de fruita  
     
     
Crema de verdures amb rostes  Arròs amb tomàquet  Verdura de temporada  Amanida d'espirals  amb ou dur Cigrons  casolans amb  
       (blat de moro, pastanaga, i maionesa) Rajolí d’oli 
Botifarra al forn Calamar en tempura   Pollastre  Peix blanc de Llotja  Hamburguesa de  vedella 
 de Carnovic    rostit amb herbes provençals amb suquet de la Petri de la Torreta i enciam 
i enciam meravella 
 

i bastonet de pastanaga i enciam  i tomàquet amanit   
Peça de fruita  
 

Peça de fruita  Peça de fruita d'intercanvi  Iogurt del Berguedà  Peça de fruita d'intercanvi  

     

Espagueti eco  Vichyssoise  Sopa de brou amb pistons   Mongeta de Santa Pau  Bròquil  amb patates  
(sofregit de ceba i tomàquet)  amb patates i porros    cuinada casolana  
Truita de carbassó  casolana  Pit de pollastre arrebossat   Peix Blau al forn  Mandonguilles a la jardinera  Salsitxes de conill   
  amb patates xips amb tomàquet provençal (pèsols, patata i pastanaga ) amb tomàquet   
i amanida variada i escarola i bastonet de pastanaga i enciam meravella  i enciam de Roure 
Peça de fruita  Peça de fruita d'intercanvi  LÀCTIC DE LA FAGEDA  Peça de fruita  Peça de fruita  

     

Amanida russa  Macarrons a la bolonyesa  Verdura variada (de temporada)  Llenties amb arròs Sopa de brou   
(patata, pastanaga, pèsols i maionesa)  (carn picada de pollastre)    

Hamburguesa de Vedella   Peix blanc de Llotja  Botifarra al forn Truita de patates i ceba  Canelons 
de Costa Angelet amb verduretes   (de Can COSTA/CARNOVIC) d'ous ecològics d'El Rull Can Maspons  i bastonet de pastanaga 
i amanida variada i tomàquet amanit i escarola   i enciam de roure  

Peça de fruita  Iogurt d’ovella de La Cleda   Peça de fruita  Peça de fruita  Peça de fruita  
     

Fideus a la cassola   PAKORAS (verdures arrebossades)   Cigrons casolans estofats   Arròs ecològic   Trinxat de verdures de  
 amb costella de porc TANDOORI CHICKEN     amb tomàquet i orenga  Temporada 
Divertiburguer  Pollastre amb especies i llimona Salsitxes al forn  amb xips Peix blau arrebossat   Ous gratinats al forn  
 (de verdures i llegum) al forn i escarola    I enciam de roure i enciam i blat de moro amb tomàquet i formatge 
i tomàquet amanit TASHA MEWA AUR GARAM     I cogombre 
LÀCTIC DE LA FAGEDA (macedònia de fruita i xocolata 

calenta) 
Peça de fruita  Peça de fruita  Peça de fruita 

INDIA 



 
 
  

 
 
 
 

    Torrada amb  
escalivada  

    Rollets de pernil i 
formatge  

     
    Làctic 
     

Sopa d’estrelles Crema de carbassa Pasta Napolitana Arròs  
amb verduretes Pa amb tomàquet 

 

Peix a la planxa Pollastre a la planxa Truita francesa Hamburguesa  a la 
planxa Embotit 

     

Iogurt  Iogurt Làctic Fruita Iogurt 

     

Col amb patata Arròs amb tomàquet 
Patata i mongeta  
tendra 
 

Sopa de lletres  
Fajites de verdures i 
pollastre 

Pinxos de pollastre Peix al forn Truita d'espàrrecs  
verds 

Croquetes  
de pollastre  

     

Làctic Iogurt Fruita Iogurt Iogurt 

     

Llacets 
 amb verduretes 

Col-i-flor amb patata 
 i beixamel Sopa d'arròs Crema de pastanaga  Entrepà  

Truita de formatge i 
orenga Salsitxes pollastre Peix a la planxa Llom a la planxa  D’ Hamburguesa  

      

Iogurt Fruita  Iogurt Làctic Làctic   
    

 

Verdura variada Arròs  
Amb tomàquet  

Mongeta tendra  
amb patata  

Macarrons gratinats   

Truita de formatge Peix a la planxa Pollastre al curri Salsitxes  Pizza 

     

Fruita  Iogurt Làctic Làctic Iogurt 


