
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Arròs amb tomàquet Sopa d'aviram amb pistons Empedrat de mongeta  Sta de Pau 

     (tonyina, tomàquet, olives i ou dur) 

  Salsitxes de conill Peix blanc amb samfaina Pollastre EL REI DEL GALLINER 
  (100% natural) (tomàquet, pebrot verd I vermell) amb suquet de la Mia de l’Estelada 

  i enciam maravella i amanida  i escarola 
  Peça de fruita  Peça de fruita d'intercanvi  Iogurt d'ovella La Cleda 
     
     
Espirals ecològics Cigronets de l'Anoia  Mongetes tendres i patates Amanida d'arròs Vichyssoise  
amb tomàquet amb rajolí d'oli  (enciam, blat de moro i gambetes ) (patates, porros i crema de llet) 

Hamburguesa de vedella  Pinxito de pollastre casolà Peixet en tempura de Ca la Ous gratinats al forn Llom amb salsa de barbacoa 
 100% natural) amb salseta   (Mesbó de Cardedeu) Mari de Sant Antoni  amb tomàquet i formatge Casolana de Carnovic 
i enciam amb soia i enciam amb tomàquet  enciam i cogombre i enciam de Roure i cogombre i enciam, llombarda i olives 
Peça de fruita Làctic la Fageda Peça de fruita Peça de fruita d'intercanvi  Peça de fruita 
     
Verdura variada  Arròs a la cassola Amanida de Cous-cous Llentia pardina casolana amanida Macarrons a la bolonyesa  
(patata, pastanaga, pèsols i mongeta tendra)  amb costelleta  (pernil dolç, formatge i blat de moro) amb rajolí d'oli (carn picada de pollastre) 
Croquetes casolanes Truita de patata i ceba Pollastre al forn  Mandonguilles amb tomàquet Peix blanc de Llotja  
(100% naturals)  Ous del Rull de Can Maspons amb patates i pèsols  amb llit de patata i verdures 
i enciam amb remolatxa i enciam amb tomàquet i pastanaga i amanida variada  i escarola 
Peça de fruita  Peça de fruita Peça de fruita d'intercanvi  Iogurt berguedà Peça de fruita 

   MENÚ DE FESTA FINAL DE CURS  
Arròs amb verduretes Amanida de pasta  PLAT COMBINAT   
 (blat de moro, olives, Frankfurt)    
Calamars en tempura de Ca la   PICA-PICA AMB PATATES FREGIDES AQUEST MENÚ ES FARÀ EL DIA 

Mari de Sant Antoni  Fricandó de Vedella  I MACARRONS A LA BOLONYESA DE LA FESTA QUE HAGI ESCOLLIT  

i amanida variada  i escarola   CADA ESCOLA 

Peça de fruita d'intercanvi  Peça de fruita  GELAT  
     
     
     
     
     
     

 

ESCOLA EDUCEM PRIMÀRIA MENÚ MENJADOR ESCOLAR 



 

 

 

  
Amanida freda  
de quinoa 

Crema tèbia 
 de carbassa 

Espaguetis  
amb tomàquet 

  Truita Gall d'indi al forn Seitó enfarinat 

  I saltejat de xampinyons I ceba confitada I cogombre talladet 

  Làctic Làctic fruita 

     

Arròs  
amb tomàquet 

Bròquil amb patata, 
pernil salat i pèsols 

Amanida freda 
 de pasta i pinya 

Crema tèbia  
de carbassó 

Pizza 

Sèpia  
amb all i julivert 

Peix blanc  
amb all i julivert 

Pollastre planxa  
amb romaní 

Peix blau  
a la planxa 

I amanida de 
tomàquet i 
mozzarella I albergínia planxa I amanida I bastonets de pastanaga I patates rosses 

Làctic fruita Làctic Làctic Làctic 

     

Macarrons amb 
 sofregit de verdures 

Torrada amb escalivada 
 i formatge de cabra Sopa de pistons 

Vichyssoise   
amb rostes de pa 

Fajites 
Pollastre al forn Peix blau 

Truita amb  
formatge i orenga 

Peix blanc al forn 

I amanida I pastanaga rallada I amanida I llit de patata i tomàquet  I amanida de cogombre 

Làctic fruita Làctic Làctic Làctic 
     

Mongeta verda 
 amb patata 

Arròs amb  
carxofes i bolets 

  
 

Salsitxes de pollastre 
Peix blau 
 a la planxa 

  

I bastonets de pastanaga I amanida    
Làctic Làctic    

     

     

     

     

     

     


