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Registres sanitaris 26.02660/B i 26.04609/CAT 

Festa

A F.Roca estem 
convençuts 

que, treballant 
de comú acord                                              

amb les escoles 
i les famílies, de 

manera transversal, 
podem afavorir un 

model alimentari 
que garanteixi una 

alimentació saludable i 
sostenible.

El projecte Menú 
2020, que estem 

desenvolupant en una 
de les nostres escoles, 
potencia aquest canvi 

de model i és un 
referent per a les altres.

Mantenim contacte 
directe amb els 

productors locals 
que apropen els seus 

productes a les nostres 
escoles.      

Treballem en aquesta 
línia, guiats pels 

valors de qualitat 
i proximitat que 

defineixen el nostre 
projecte i que ens 
acompanyen en el 

nostre dia a dia.
Participem en la sisena 

edició del programa 
de la Setmana BIO per 
l’alimentació ecològica, 
esdeveniment impulsat 

per la Generalitat de 
Catalunya.

 
 

www.froca.cat
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Als nostres menús prioritzem els productes de proximitat i qualitat, i a més a més, garantim un 30% de producte ecològic
Les carns picades estan elaborades expressament per a nosaltres, sense al·lergògens ni conservants químics.
S'utilitza exclusivament oli d'oliva verge extra, per cuinar, fregir i amanir.
Els arrebossats són d'elaboració pròpia. Tenim com a màxim 2 precuinats en 6 setmanes.

Coliflor i patata saltada amb oli
d'alls

Bistec de vedella planxa amb
enciam i cogombre

Iogurt s.lactosa i
s.sucre/F.tolerada

Espaguetis amb oli d'oliva i
alfàbrega

Arròs amb s.tomàquet natural
ratllat

Bacallà planxa  amb enciam

Truita a la francesa amb
enciam

Iogurt s.lactosa i
s.sucre/F.tolerada

Iogurt s.lactosa i
s.sucre/F.tolerada

Macarrons amb s.tomàquet
natural ratllat

Trinxat de col i patata

Truita de carbassó i patata
amb enciam i olives

Macarrons amb salsa de
bolets

Hamburguesa mixta planxa
amb enciam i olives

Iogurt s.lactosa i
s.sucre/F.tolerada

Llenguadina romana amb
enciam i olives

Iogurt s.lactosa i
s.sucre/F.tolerada

Iogurt s.lactosa i
s.sucre/F.tolerada

Bròquil i patata bullida

Sopa de fideus (brou de
col-patata-carcasses)

Pollastre al forn amb enciam

Sopa de peix (col-api-cap de
rap) i fideus

Pizza de pernil país (s/al·lèrg.)
amb enciam i remolatxa

Iogurt s.lactosa i
s.sucre/F.tolerada

Pollastre a l'allet amb daus de
carbassó

Iogurt s.lactosa i
s.sucre/F.tolerada

Iogurt s.lactosa i
s.sucre/F.tolerada

Sopa de galets (brou de
col-patata-carcasses)

Mandonguilles amb enciam i
cogombre

Espaguetis saltats a l'allet

Iogurt s.lactosa i
s.sucre/F.tolerada

Crema de bròquil (s/ceba)

Truita de patata (s/ceba) amb
enciam i olives

Macarrons saltats a l'allet

Arròs saltat amb verdures
permeses

Iogurt s.lactosa i
s.sucre/F.tolerada

Truita de patata (s/ceba) amb
enciam i tomàquet

Iogurt s.lactosa i
s.sucre/F.tolerada

Iogurt s.lactosa i
s.sucre/F.tolerada

Patates estofades amb
verdures permeses

Crema de carbassó  (s/ceba)

Llenguadina andalusa amb
enciam i olives

Canelons de carn gratinats
(s/al·lèrg.)

Iogurt s.lactosa i
s.sucre/F.tolerada

Mongeta i patata bullida
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Crema de bledes (s/ceba)

Iogurt s.lactosa i
s.sucre/F.tolerada

Pollastre planxa amb enciam i
tomàquet
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Arròs negre amb sípia i rap

Iogurt s.lactosa i
s.sucre/F.tolerada
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Iogurt s.lactosa i
s.sucre/F.tolerada

Macarrons saltats amb
verd.permeses

Arròs saltat amb bolets

Pollastre planxa amb enciam

Lluç a la milanesa amb enciam
i remolatxa

Iogurt s.lactosa i
s.sucre/F.tolerada

Tallarines saltades amb
verdures permeses

Iogurt s.lactosa i
s.sucre/F.tolerada

Llenguadina andalusa amb
enciam i olives

Iogurt s.lactosa i
s.sucre/F.tolerada

Arròs amb s.tomàquet natural
ratllat

Truita de patata i tonyina amb
enciam i remolatxa

Iogurt s.lactosa i
s.sucre/F.tolerada

Mongeta i patata bullida

Llom planxa amb enciam i
olives

Iogurt s.lactosa i
s.sucre/F.tolerada


