
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espagueti Ecològics  Brou d'aviram amb arròs  Amanida Alemanya de patata  Mongeta de Santa Pau Casolanes   
amb sofregit de tomàquet i ceba    amb Frankfurt i maionesa  estofades   
Truita de patates  Pinxo de pollastre  Peix blanc   Hamburguesa de conill   
casolana amb xips amb suquet i tomàquet provençal (Marin Les Franqueses)    
i enciam amb remolatxa i tomàquet amanit i enciam meravella i enciam de Roure  
Peça de fruita d'intercanvi  Peça de fruita  Iogurt berguedà Peça de fruita   
     
Puré de verdures amb rostes  Espirals primavera  Llentia pardina casolana amanida  Verdura de temporada  Arròs amb tomàquet  
(patata, carbassó i pastanaga de temporada) 
AMB ROSTES ) 

(blat de moro, pernil dolç i tomàquet) amb rajolí d'oli    
Croquetes casolanes  Peix blanc Mandonguilles amb tomàquet  Pollastre rostit  Truita de Carbassó  
(100% naturals) amb verduretes al forn    casolana 
i enciam amb soia i enciam meravella i bastonet de pastanaga   i tomàquet amanit i enciam de roure 
Peça de fruita d'intercanvi  Peça de fruita Peça de fruita d'intercanvi  Làctic la Fageda  Peça de fruita 
     

 Amanida d'arròs (blat de moro, pasta- Vichyssoise  Macarrons amb tonyina Cigronet de l'Anoia 
 naga, pèsols i ou dur ecològic del Rull) (patates, porros i crema de llet) (tonyina i salsa de tomàquet)  cuit casolà 
 Hamburguesa de vedella (100% natural)  

natural)  
Pollastre EL REI DEL GALLINER  Peix blau  Salsitxes (Costa / Carnovic)  

 amb carxofes arrebossades  amb suquet al forn amb patata i ceba  
 i bastonet de pastanaga i enciam  de Roure i enciam meravella i enciam i olives 

 Iogurt d'ovella La Cleda Peça de fruita  Peça de fruita Peça de fruita d'intercanvi  
     

    MENÚ SOLIDARI 
Pasta freda ecològica Llentia pardina cuita casolana Verdura de temporada Arròs a la cassola Macarrons Bolonyesa 
amb tonyina, olives i blat de moro 
moromoromoromoromaionesa) 

amb rajolí d'oli  amb costelleta (amb carn picada i sofregit de tomàquet) 

Vegenuguets al forn  Botifarra al forn Ous gratinats al forn Peix blau al forn Pollastre arrebossat 
de proteïna vegetal (Vegetalia) (Costa/Carnovic) amb tomàquet i formatge amb suquet i verduretes amb ketchup i xips 
i amanida variada i enciam de Roure i bastonet de cogombre i enciam i remolatxa  
Peça de fruita d'intercanvi  Peça de fruita Peça de fruita d'intercanvi  Peça de fruita Maduixes amb iogurt 

Verdura de temporada  Amanida de pasta     
 (blat de moro, olives, pèsols i enciam)    
Calamars frescos de Ca la Mari 
SantAntoni 

Llom amb salsa de préssec al forn     
Sant Antoni en tempura     
i enciam amb soia i enciam de Roure    
Peça de fruita  Peça de fruita d'intercanvi     
     

    ESCOLA EDUCEM PRIMÀRIA MENÚ MENJADOR ESCOLAR  



 
 

Crema de carbassa Macarrons  
amb tomàquet 

Arròs amb pernil dolç, 
xampinyons, ceba i olives  

Bròquil  
amb patata 

Pizza 

Brotxetes  
de pollastre  

Peix blau a la planxa Truita francesa Mandonguilles  
 amb tomàquet 

  

amb pebrot vermell i verd  Bastonets de cogombre amanida pastanaga  Tomàquet amanit  
Fruita Iogurt Iogurt Iogurt Iogurt 
     

Arròs amb bolets 
Col-i-flor  
amb patata  

Amanida freda de 
pasta Sopa de lletres Crema 

 de carbassa 

Sèpia amb tomàquet 
Pollastre arrebossat Truita amb pernil  

dolç i formatge Hamburguesa vedella 
Pa amb tomàquet i 
embotit 

albergínia forn xampinyons amanida llit de ceba i carbassó   

Iogurt Iogurt Fruita Iogurt Iogurt 

     

Cous cous amb 
verduretes 

Mongeta tendra 
 amb patata i pèsols 

Espirals amb salsa 
 de bolets i ceba 

Arròs caldós  
amb petxines 

Fajites 
Pollastre al forn 
 amb llimona Croquetes Peix blanc al forn Truita d'espinacs 

amanida bastonets de pebrot 
vermell 

verduretes forn amanida amanida de cogombre  

làctic iogurt iogurt iogurt fruita 
     

Arròs amb tomàquet 
Torrada amb 
escalivada i formatge 
gratinat 

Amanida freda  
de quinoa Crema de verdures Arròs amb tomàquet  

 
Salsitxes   Salsitxes Peixet blau fregit Pinxos de pollastre Truita de gambetes  

amanida amanida verdures al forn  amanida amanida 
iogurt fruita iogurt iogurt iogurt 

 
Macarrons amb   

Torrada amb 
escalivada i formatge     

tonyina i beixamel  Peixet blau fregit     

amanida amanida    

iogurt fruita    


