
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

 
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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Al·lèrgia al MARISC

25242322

19

OCTUBRE

18171615

12111098

54321

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

Llenties amb arròs integral i
toc de curry

Taronja tallada

Espaguetis al pesto (pasta
integral)

Arròs amb s.tomàquet

Bacallà amb panses i pinyons i
enciam i pastanaga

Truita paisana amb enciam i
blat de moro

Macedònia de fruites naturals

Crema La Fageda/Iogurt
natural sense sucre

Macarrons napolitana  (pasta
integral)

Trinxat de col i patata

Truita de carbassó i patata
amb enciam i pastanaga

Macarrons amb salsa de
bolets  (pasta integral)

Hamburguesa mixta, ceba
caramel., enciam i olives

Fruita de temporada

Lluç romana amb enciam i
olives

Fruita de temporada

Fruita de temporada i panellets

Bròquil i patata bullida

Sopa minestrone amb
verdures i fideus

Pollastre al forn amb enciam i
blat de moro

Sopa de peix i fideus

Pizza de gall dindi amb enciam
i remolatxa

Fruita de temporada

Pollastre a l'allet amb daus de
carbassa

Fruita de temporada

Fruita ecològica

Sopa de galets

Mandonguilles jardinera

Cigrons estofats

Fruita de temporada

Crema de mongetes seques i
carbassa

Truita de patata i ceba amb
enciam i olives

Cigrons estofats

Arròs saltat amb verdures

Iogurt natural ensucrat/Iogurt
natural

Truita de patata i ceba amb
enciam i tomàquet

Fruita de temporada

Iogurt ecològic

Patates estofades

Crema de carbassa,
pastanaga i mill

Bacallà andalusa amb enciam i
pastanaga

Canelons de carn gratinats

Fruita de temporada

Mongeta i patata bullida
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Crema de porro i nap

Fruita de temporada

Cassola de pollastre thai amb
verdures de temporada
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Arròs paella de carn

Macedònia de fruites naturals
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Fruita de temporada

Llenties estofades

Risotto de bolets

Pollastre planxa, enciam, daus
de poma i vinagreta de llimona

Lluç a la milanesa amb enciam
i remolatxa

Iogurt natural ensucrat/Iogurt
natural

Llenties estofades

Macedònia de fruites naturals

Lluç andalusa amb enciam i
olives

Iogurt natural ensucrat/Iogurt
natural

Arròs amb s.tomàquet

Truita de patata i tonyina amb
enciam i remolatxa

Macedònia de fruites naturals

Verdura tricolor (mongeta,
pastanaga i patata)

Cigrons estofats amb comí

Fruita de temporada


