
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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Sopa de pistons

Filet de gall d'indi amb
tomàquet i enciam amanit

Iogurt ecològic

Minestra de verdures

Espinacs a la catalana

Ous ferrats amb tomàquet
amanit

Bistec de vedella planxa amb
patates fregides

Mel i mató

Plàtan

Favetes saltejats amb menta

Sopa maravella

Lluç a la papillotte amb
verdures

Puré de llegum i verdures

Croquetes de llegum amb
ceba i cogombre

Quallada

Truita d'alls tendres amb
enciam i remolatxa

Kiwi

Poma

Amanida d'enciam i pipes

Crema de carbassó amb
picatostes

Cuscús de verdures i llegum

Amanida tricolor amb formatge
fresc

Aletes de pollastre amb fines
herbes amb tomàquet xerri

Rodanxes de poma amb mel

Sardines a la graella amb ceba
i pastanaga

Plàtan

Plàtan

Arròs integral amb
xampinyons i carbassó

Verat amb all i julivert amb
tomàquet amanit

Amanida grega amb
formatge

Plàtan amb xocolata

Sopa d'arròs

Sípia a la planxa amb flam
d'arròs

Puré de carbassa gratinat

Filet de sorell a la graella amb
tomàquet i orenga

Iogurt de fruites

Llom a la planxa amb enciam i
tomàquet xerri

Macedònia de fruita fresca

Pera

Amanida tropical d'espirals

Sopa de lletres

amb daus de pernil

Orada a la sal amb llit de ceba
i patata

Iogurt ecològic amb nous

Tallarins frescos amb oli i
alfàbrega
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Espàrrecs amb oli

Pera

Truita de formatge amb
cogombre i pastanaga
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Paninni 4 formatges

Mandarines
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Rodanxes de taronja i kiwi

Crema de porro i patata

Crema de llegum

Calamarsets amb salsa de
verdures

Hamburguesa d'au a la planxa
amb formatge i ceba

Taronja amb canyella

Graellada de verdures

Pinya

Filet de porc a la planxa amb
patates al caliu

Làmines de kiwi i taronja

Pèsols amb patata

Broquetes de conill, cebetes i
tomàquets xerri

Kiwi

Amanida de rúcula i patata

Remenat d'ou amb
xampinyons

Pera


