
 

 

 

 

 

 

 

 
ESCOLA EDUCEM PRIMÀRIA MENÚ MENJADOR ESCOLAR  

    Crema de pastanaga  Escudella barrejada  
  Als nostres menús posem peix blau  amb rostes de pa amb cigrons 
  o blanc depenent del què trobem a  Pollastre arrebossat  Peix 
  la llotja    amb samfaina 
    i enciam i blat de moro i enciam meravella 
    Peça de fruita d'intercanvi  Peça de fruita  
     
     
Verdura de temporada    Sopa de lletres    
         Mandonguilles amb sèpia FESTA Croquetes de cigrons i  FESTA  
     espinacs    
i enciam i pastanaga    i enciam de Roure    
Peça de fruita   peça de fruita     
     
Brou d'aviram amb pistons Llenties amb arròs  Bròquil amb patata Vichyssoisse Espagueti ECO a la BOLONYESA  
      (amb carn picada de vedella)  
Croquetes casolanes Salsitxa de conill  Marmitako  Pollastre el Rei  Peix blanc al forn  

 amb xips de tonyina  amb suquet i cous cous amb llit de ceba dolça 
i amanida variada Enciam de roure i amanida variada bastonets de pastanaga i amanida variada 

Peça de fruita Peça de fruita  Iogurt la Fageda  Peça de fruita d'intercanvi  Peça de fruita  
     Arròs amb salsa de verduretes Mongeta de Sta. Pau  Coliflor amb patata Caldo de Nadal    
  estofades amb verdures   amb galets   
Calamars amb tempura Llom amb salsa de préssec  Truita de carbassó  Pollastre a la catalana   V A C A N C E S  
de Ca la Mari de Sant Antoni     amb ous del Rull de Can Maspons amb prunes, orellana i pinyons  
i enciam i pastanaga  i amanida variada i amanida variada   Torrons, neules, refrescos    
Peça de fruita Iogurt Berguedà  Peça de fruita d'intercanvi  i FESTA!    
     
     
     
     



 

 

 

 

 

 

 

 
   Espirals amb sofregit de Amanida 
   Peix blanc amb salseta de Pa amb tomàquet 
   bastonets de pastanaga pernil salat i formatge 
   Iogurt Peça de fruita 
     
     
     Caldo de pollastre amb  Crema de carbassa  Espaguetis amb 
Truita de patata i ceba FESTA pinxos de pollastre FESTA Calamars a la romana 

tomàquet amanit  saltejat de bolets  amanida variada 
iogurt  iogurt  iogurt 
     
     
          Quinoa amb tomàquet Arròs saltejat amb verdures Amanida russa Crema de pèsols amb Caldo amb pilotetes 
Hamburguesa de vedella Pollastre a la planxa peixet enfarinat Truita francesa  Torrada amb 
verduretes al wok amanida variada tomàquet amanit bastonets de pastanaga gratinada amb rulo de 

cabra 
iogurt iogurt macedònia iogurt iogurt 
     
     
Verdura de temporada amb 
patata i un raig d'oli 

Sopa de lletres Arròs amb tomàquet Fajites amb pebrot  vermell, 
verd, ceba,  
 

 

Salsitxes de porc Peix blanc al forn truita amb pernil dolç i 
formatge 

pollastre i botifarra  

Tomàquet al forn amb llit de ceba dolça xips de carxofes Amanida VACANCES 
iogurt fruita Iogurt Iogurt  
     
     
     
     
     
     
     
     


