
 

 

 

 

  

ESCOLA EDUCEM PRIMÀRIA MENÚ MENJADOR ESCOLAR  

     
  Crema de carbassa  ecològica  Sopa de brou  Arròs amb tomàquet  
  de l’hort de Cal Cerdà amb pistons  
  Pernilets de pollastre  Peix al forn  Hamburguesa de vedella  
  i patates xips amb samfaina amb ceba dolça 
  i enciam i blat de moro i bastonet de pastanaga i escarola   
  Peça de fruita  Peça de fruita  Peça de fruita  
     
     
Verdura variada  Pasta a la carbonara  Arròs asiàtic amb verdures  Sopa de brou  Mongeta de Sant Pau 
     
Calamars amb tempura  Pollastre del Rei  Mandonguilles  Truita de carbassó  Peix blanc  

de Ca la Mari de Sant Antoni  al forn    a la jardinera Amb ous del Rull arrebossat 
i amanida variada i enciam meravella i tomàquet amanit i tomàquet amanit i enciam de Roure 
Peça de fruita d'intercanvi  Peça de fruita  Peça de fruita  Peça de fruita  Iogurt d'ovella La Cleda  
     
     
Llentia pardina  Espinacs gratinats  Sopa de brou  Vichyssoisse  Macarrons a la napolitana  
amb arròs integral  (amb beixamel i formatge) amb pistons  amb rajolí d'oli 
Hamburguesa de conill  Pollastre  Truita de patates  Paella amb gambetes i cloïsses  Peix blanc al forn  
 amb llimona i ceba dolça  amb verduretes 
i enciam i col llombarda  i bastonet de pastanaga i enciam i remolatxa i amanida variada i enciam  
Làctic la Fageda  Peça de fruita  Peça de fruita d'intercanvi  Peça de fruita  Peça de fruita  

     

Crema de Verdura  Trinxat de la Cerdanya  Espaguetis amb salsa de  xampinyons Arròs ecològic amb tomàquet  Mongeta de Santa Pau  
amb rajolí d'oli  (patata, col, cansalada i botifarra negre) (Crema de llet, xampinyons i pernil dolç)  estofada amb verduretes 
Bunyols de Bacallà Ous amb tomàquet  Pollastre a la planxa  Peix al forn Fricandó de vedella  
casolans gratinats al forn  a l'estil de la Juani de Ramona Calvet amb bolets 
i enciam i blat de moro  i amanida variada i amanida i enciam i tomàquet i enciam i olives 
Peça de fruita d'intercanvi  Peça de fruita  Peça de fruita d'intercanvi  Iogurt del Berguedà  Peça de fruita  
     
     Arròs amb sofregit de verdures  Verdura variada  Macarrons bolonyesa    
 amb rajolí d'oli (amb carn picada de vedella)   
Salsitxes  Remenat d'ou i pernil dolç  Peix al forn    
  amb verduretes   
i amanida  i bastonet de pastanaga i enciam de Roure   
Làctic la Fageda  Peça de fruita  Peça de fruita     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
  Fideus orientals amb 

verduretes 
Crema de pèsols i ceba  Pizza de pernil i 

verduretes 
  Truita de gambetes  Brotxetes de gall d'indi i 

verdura 
Tomàquet amanit  

  Amanida pastanaga rallada  
  Fruita Iogurt Iogurt 
     
     
Sopa de pistons Bròquil amb patata Macarrons a la napolitana  Crema de carbassa i 

pastanaga 
Arròs caldós amb 
petxines 

Salsitxes de pollastre  Truita de formatge  Peix blau al forn  Peix blau al forn  Brotxetes de pollastre i 
verdura Tomàquet amanit  Cogombre i pastanaga Enciam de roure Verduretes al forn  amanida 

Iogurt Iogurt Iogurt Iogurt begut Fruita 
     
Verdures a la brasa i patata al 
forn 

Espaguetis amb salseta de 
bolets 

Arròs saltejat amb verdures  Sopa de lletres  Entrepà d'hamburguesa 
amb enciam i tomàquet  Truita amb pernil dolç  Peix blanc a la planxa  Pollastre amb espècies a la 

planxa 
Croquetes de bacallà  Bastonets de pastanaga  

amanida bastonets de pastanaga  tomàquet amanit amanida  

Iogurt Fruita Iogurt Iogurt Iogurt begut 
     
     
Espirals amb espàrrecs verds 
saltejats i gambetes i 
formatge d'untar  

Brou d'au amb arròs  Crema de verdures variades  Cous cous amb verduretes i 
curri 

Amanida 

Pollastre al forn amb romaní  Sèpia a la planxa  truita francesa  Gall d'indi a la planxa  fajitas de verdura, 
pollastre i botifarra  Amanida Llit de ceba i tomàquet  Tomàquet amanit  Xampinyons  

Iogurt Iogurt Fruita Iogurt begut Iogurt 
     
     
     
Sopa de fideus Arròs amb tomàquet  Crema de pastanaga    

Croquetes de bolets Peix blau a la planxa  Hamburguesa de vedella    
carbassó al forn  albergínia planxa  tomàquet amanit   
Fruita Iogurt Iogurt   
     


