
 

 

 

 

 

  

 

 

   ESCOLA EDUCEM PRIMÀRIA MENÚ MENJADOR ESCOLAR  

    Als nostres menús posem peix blau   
   o blanc depenent del què trobem a   
   la llotja   
     
      
      
     
     
Macarrons amb tonyina Mongeta de Sta. Pau  Puré de carbassa  Arròs caldós  Verdura de temporada  
amb sofregit de ceba i tomàquet  estofades amb rostes   
Nuguets de pollastre  Gall d'indi rostit  Peix al forn Truita de porros i gambes  Mandonguilles  
al forn   amb all i llimona  amb samfaina  amb tomàquet i ceba 
i enciam amb olives amb amanida amb cogombre i enciam de Roure i enciam meravella 
Peça de fruita Iogurt Peça de fruita  Peça de fruita d'intercanvi  Peça de fruita  
     
     
Crema de Verdures Patates a la Marinera  Arròs amb verduretes  Espaguetis amb picada  Llenties guisades 
 amb cloïsses    de proteïna vegetal amb verdures 
Canelons de carn  Truita de carbassó  Peix arrebossat  Pollastre a la cassola  Gall d'indi al forn  
    amb verduretes 
i enciam i remolatxa  i amanida i enciam de Roure  i enciam amb tomàquet i amanida  
Peça de fruita Peça de fruita  Peça de fruita  Peça de fruita d'intercanvi  Iogurt d'ovella  la Cleda  
     
     
Arròs Eco amb tomàquet Crema de verdures i mill  Cigrons estofats  Patata i col Sopa de brou  
(sofregit de tomàquet i ceba)   amb verdures  amb pistons 
Croquetes d'espinacs i cigrons Truita de patates  Vedella estofada  Pernilets de pollastre  Peix blanc amb salseta  
 d'ous del Rull de Can Maspons amb xips al forn amb suquet  
i amanida variada i bastonet de  pastanaga i amanida amb olives i enciam de Roure  cogombre 
Peça de fruita Peça de fruita d'intercanvi  Peça de fruita  Iogurt del Berguedà  Peça de fruita  
     
     
Crema de verdures Arròs integral     
amb rostes de pa  amb salsa de verdures i tomàquet    
Calamars de Ca la Mari de Sant Fricandó de vedella     
amb cous cous      
cogombre amanida    
Peça de fruita Peça de fruita     



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

     
     
               
     
     
     
Crema de verdures  Sopa de lletres  Arròs amb tomàquet  Amanida russa  Pizza de pernil dolç 
Truita amb formatge i 
orenga 

Calamars estofats  Hamburguesa de vedella  Brotxetes de pollastre    

tomàquet amanit llit de ceba dolça  saltejat de bolets  amanida amanida 
Iogurt Fruita Làctic Iogurt Iogurt 
     
               
Arròs amb tomàquet Sopa de pistons  Crema de pèsols  Verdura de temporada Fajites  
Pollastre forn  Salmó a la planxa  Salsitxes Truita de patata i ceba  de pollastre, botifarra, 

ceba, pebrot vermell i 
verd 

llit de tomàquet i ceba al forn bastonets de pastanaga  amanida cogombre i pastanaga amanida 
iogurt iogurt iogurt iogurt fruita 
     
     
     
     Crema de pastanaga  Macarrons amb tomàquet  Arròs amb bolets  Sopa de galets  Vichyssoisse  
Truita de pernil dolç  Peix blanc al forn Pollastre arrebossat  amb pilotetes i carn d'olla  Pa amb tomàquet i  
xips de carxofes  amanida tomàquet amanit Verdures a la planxa  embotit  
làctic iogurt iogurt fruita iogurt 
     
          
     
Espaguetis amb tomàquet i 
carn picada 

Torrada amb escalivada i 
formatge de cabra 
gratinat 

   

Pollastre al forn  Peixet blau fregit     
saltejat de verduretes  bastonets de pastanaga     
làctic iogurt    


