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A F. ROCA, cuinem, fregim i 
amanim amb oli d’oliva 
verge extra.

L’oli d’oliva verge ha estat utilitzat 
des d’antic per moltes cultures 
(egipcis, romans..)

És ric en vitamines A, D, E i K i 
afavoreix l’absorció dels minerals 
com ara el calci, el fòsfor, el ferro, 
el magnesi...

Millora el control de la pressió 
arterial, facilita tot el procés 
digestiu i redueix el risc de 
malalties cardiovasculars en 
augmentar la quantitat de coleste-
rol bo.

És ric en àcids grassos essencials, 
com l’àcid oleic, que contribueixen 
a tonificar l’epidermis.

Preveu el càncer i les malalties 
degeneratives com l’Alzheimer ja 
que actua contra l’envelliment 
gràcies a la seva elevada quantitat 
d’antioxidants naturals.
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Menú Basal

24232221 FESTA

18

ABRIL

17161514 FESTAFESTAFESTAFESTAFESTA

1110987

Escola Arenal de
Llevant

4321

Tots els menús inclouen pa ecològic (VERITAS).
Les carns picades estan elaborades expressament per a nosaltres.                                                                                                                           ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Les hamburgueses, mandonguilles, salsitxes i botifarres, no porten sulfits ni al·lergògens.

Sopa de brou i pasta

Bistec de vedella planxa amb
patates fregides

Fruita de temporada

Arròs bolonyesa

Truita de patata i ceba amb
enciam i olives

Macedònia de fruites naturals

Espaguetis anglesa

Coliflor i patata saltejada amb
bacó

Croquetes de pollastre amb
enciam i olives

Estofat de gall dindi  amb ceba
i pastanaga

Fruita de temporada

Fruita de temporada

Sopa de pistons

Estofat de vedella amb patates
i pastanaga

Llenties estofades

Fruita de temporada

Truita paisana amb enciam i
blat de moro

Iogurt

Arròs amb s.tomàquet

Lluç arrebossat amb enciam i
blat de moro

Arròs tres delícies

Fruita de temporada

Bacallà al forn amb salsa
verda i espàrrecs

Fruita de temporada

Mongeta i patata bullida

Trinxat de la Cerdanya

Hamburguesa amb ceba
caramel·litzada i enciam

Mandonguilles a la jardinera

Fruita de temporada

30

Verdura tricolor   (mongeta,
patata i pastanaga)

Fruita de temporada

29

Botifarra planxa amb
mongetes seques

28

Fruita de temporada

Cigrons estofats

Llenties estofades amb arròs
integral

Pollastre al forn amb tomàquet
amanit

Pollastre a l'all amb tomàquet
amanit

Crema la Fageda

Taronja ecològica amb sucre

Arròs paella mixta

Fideuà de peix

Remenat d'ou amb s.tomàquet

Truita de carbassó i patata
amb enciam i pastanaga

Macedònia de fruites naturals

Iogurt

Crema de porros

Pizza de tonyina

Fruita de temporada



DESCRIPCIÓ PLATS 
MENÚ TARDOR-HIVERN

EDUCACIÓ ALIMENTÀRIA

i CUINA SALUDABLE

A continuació us presentem un glossari dels plats nous 
que formen part del menú nº2.
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2013/14
Benvolgudes famílies,

Tenim la sort de viure en una cultura amb una àmplia tradició culinària on prima una dieta equilibrada, 
on l’oli d’oliva, les verdures, els llegums i els peixos en són protagonistes. Els nostres plats conserven 
el nom gastronòmic corresponent perquè creiem que la gastronomia forma part de la nostra cultura.

Destaquem que tots els nostres plats són elaborats sobre les bases de la cuina tradicional catalana i 
mediterrània. Així, caldos, salses i marques són parts importantíssimes de les nostres receptes.

Els  nostres Caps de Cuina, cuiners i cuineres, fan processos d’aprenentatge a fi d’aconseguir traslladar 
a la cuina de col·lectivitats tota la cultura gastronòmica de la cuina tradicional.

Donat que la temporada tardor-hivern és llarga, per tal d’oferir més varietat de plats, F.ROCA ofereix 
dos menús diferents durant aquest període. Des de l’inici de curs fins a finals de febrer, hem  tingut el 
menú nº 1. Durant els mesos de març i abril  tenim el menú nº2.

ARRÒS AMB SALSA BOLONYESA
L’arròs vaporitzat amb salsa bolonyesa és una variació de 
l’arròs amb tomàquet que tant ens agrada. 

PAELLA MIXTA  
L’arròs vaporitzat amb costelló de porc, sípia a tires, ceba, 
pebrot vermell, pebrot verd, tomàquet, oli sal i fumet de peix 
és una de les  variants més conegudes de la típica paella.

ARRÒS TRES DELÍCIES  
L’arròs vaporitzat amb ou, pernil dolç, pastanaga, oli i sal és 
un exemple de la convivència de la nostra cuina tradicional 
amb d’altres cuines del món.

CIGRONS AMB BLEDES 
Els cigrons amb bledes, ceba, all, sal i brou de pollastre és un 
plat per menjar amb cullera o per a sucar-hi pa.

FIDEUÀ
La fideuà és un plat mariner, que s’elabora de manera molt 
semblant a la paella. Preparem els fideus amb sípia, ceba, 
pebrot vermell, pebrot verd, tomàquet, oli, sal i fumet de peix.

MACARRONS ECOLÒGICS AMB VERDURETES
Els macarrons ecològics amb ceba, pastanaga, car-
bassó, pebrot vermell, tomàquet triturat, sucre, all, oli 
i sal és una bona combinació de les nostres verdures 
i els macarrons que tant ens agraden.

TRINXAT DE LA CERDANYA
Aquest és un plat típic de la cuina tradicional de la Cer-
danya. És un plat sa i energètic, ideal per a l’hivern, fet 
amb patata, col, cansalada, all, oli i sal que es prepa-
ra, en aquesta comarca del Pirineu, des del segle XV.

FRICANDÓ DE VEDELLA
És un plat tradicional de la cuina catalana que es fa a 
base de filets fins de carn de vedella. Al contrari que 
altres plats tradicionals clàssics, el seu origen, segu-
rament medieval,  no és camperol sinó propi de la cui-
na urbana. L’èxit d’aquest plat resideix en combinar 
un bon sofregit i carn de qualitat. Nosaltres el prepa-
rem amb tapa plana i un sofregit a base de tomàquet, 
ceba, oli, farina de blat de moro, sal i aigua.

LLIBRETS DE LLOM
Llibrets de llom, pernil dolç, formatge, ou i pa ratllat. Aquest 
plat és un clàssic i té l’èxit assegurat. És un dels plats preferits 
dels nens i no tant nens...

PIZZA DE TONYINA
La popular  pizza, coneguda per tots, ha anat evolucionant 
a través de les generacions. Podem trobar el seu origen a 
l’antiguitat, a prop de les cultures que envoltaven el Medite-
rrani. Avui en dia, cada cultura ha adaptat aquest menjar als 
seus costums. La pizza de tonyina amb tomàquet, formatge 
ratllat, orenga, oli i sal és molt mediterrània.

SALSA BOLONYESA
tomàquet, carn picada de porc, carn picada de vedella, ceba, 
pastanaga, api, sal, sucre i oli.

FUMET DE PEIX
De brous n’hi ha tants com de cuiners, i per això us expliquem 
com preparem el nostre fumet. Fem servir cap de rap, bresa 
de verdures a base de ceba, pastanaga, porro, api, nap, xirivia 
i llorer, tomàquet triturat i aigua.
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A F. ROCA, cuinem, fregim i 
amanim amb oli d’oliva 
verge extra.

L’oli d’oliva verge ha estat utilitzat 
des d’antic per moltes cultures 
(egipcis, romans..)

És ric en vitamines A, D, E i K i 
afavoreix l’absorció dels minerals 
com ara el calci, el fòsfor, el ferro, 
el magnesi...

Millora el control de la pressió 
arterial, facilita tot el procés 
digestiu i redueix el risc de 
malalties cardiovasculars en 
augmentar la quantitat de coleste-
rol bo.

És ric en àcids grassos essencials, 
com l’àcid oleic, que contribueixen 
a tonificar l’epidermis.

Preveu el càncer i les malalties 
degeneratives com l’Alzheimer ja 
que actua contra l’envelliment 
gràcies a la seva elevada quantitat 
d’antioxidants naturals.

25

Proposta sopars
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Amanida d'arròs

Orada amb verdures
ecològiques a la papillota

Maduixes

Graellada de verdures

Aletes de pollastre a l'allet
amb patates al caliu

Broqueta de fruita variada

Vichyssoise

Espaguetis integrals al pesto

Llom a la planxa  amb puré de
poma i patates

Sardinetes al forn amb enciam
i tomàquet amanit

Mandarines

Albercocs

Bledes amb ceba i patata

Salmó a la planxa   amb
pastanaga i tomàquet

Espinacs a la catalana

Poma al forn

Paninis de pernil, xampinyons i
olives

Broqueta de fruita variada

Amanida verda amb nous

Truita a la francesa amb pa
amb tomàquet

Amanida de cigrons

Iogurt de fruites ecològic

Pit de gall dindi a la planxa
amb enciam i pebrot vermell

Rodanxes de poma amb
canyella

Amanida vegetal tricolor

Arròs integral amb verduretes

Arròs a la cubana amb ou
ferrat

Cuixa de gall dindi al forn a la
llimona amb enciam i olives

Taronja

30

Lasanya de verdures

Plàtan

29

Truita de carbassó

28

Quallada amb mel

Carxofes i patata saltades amb
pernil

Amanida d'espirals de pasta

Llenguado a la planxa amb
enciam i olives

Remenat d'ou i xampinyons

Rodanxes de kiwi, maduixes i
plàtan

Maduixes

Tallarines amb xampinyons

Coliflor amb beixamel

Llom de porc a la planxa amb
tomàquet i enciam

Hamburgueses de llegum eco
al forn amb t.amanit

Prunes

Mandarines

Verdura de temporada al vapor

Botifarra amb seques

Broquetes de fruita amb rajolí
de mel
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A F. ROCA, cuinem, fregim i 
amanim amb oli d’oliva 
verge extra.

L’oli d’oliva verge ha estat utilitzat 
des d’antic per moltes cultures 
(egipcis, romans..)

És ric en vitamines A, D, E i K i 
afavoreix l’absorció dels minerals 
com ara el calci, el fòsfor, el ferro, 
el magnesi...

Millora el control de la pressió 
arterial, facilita tot el procés 
digestiu i redueix el risc de 
malalties cardiovasculars en 
augmentar la quantitat de coleste-
rol bo.

És ric en àcids grassos essencials, 
com l’àcid oleic, que contribueixen 
a tonificar l’epidermis.

Preveu el càncer i les malalties 
degeneratives com l’Alzheimer ja 
que actua contra l’envelliment 
gràcies a la seva elevada quantitat 
d’antioxidants naturals.
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Al·lèrgia als FRUITS SECS
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Escola Arenal de
Llevant
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Les carns picades estan elaborades expressament per a nosaltres.
Les hamburgueses, mandonguilles, salsitxes i botifarres, no porten sulfits ni al·lergògens.

Sopa de brou i pasta

Bistec de vedella planxa amb
patates fregides

Fruita de temporada

Arròs bolonyesa

Truita de patata i ceba amb
enciam i olives

Macedònia de fruites naturals

Espaguetis anglesa

Coliflor i patata saltejada amb
bacó

Pollastre arrebossat amb
enciam i olives

Estofat de gall dindi amb ceba
i pastanaga

Fruita de temporada

Fruita de temporada

Sopa de pistons

Estofat de vedella amb patates
i pastanaga

Llenties estofades

Fruita de temporada

Truita paisana amb enciam i
blat de moro

Iogurt

Arròs amb s.tomàquet

Lluç arrebossat amb enciam i
blat de moro

Arròs tres delícies

Fruita de temporada

Bacallà al forn amb salsa
verda i espàrrecs

Fruita de temporada

Mongeta i patata bullida

Trinxat de la Cerdanya

Hamburguesa amb ceba
caramel·litzada i enciam

Mandonguilles a la jardinera

Fruita de temporada

30

Verdura tricolor (mongeta,
patata i pastanaga)

Fruita de temporada

29

Botifarra planxa amb
mongetes seques

28

Fruita de temporada

Cigrons estofats

Llenties estofades amb arròs
integral

Pollastre al forn amb tomàquet
amanit

Pollastre a l'all amb tomàquet
amanit

Crema la Fageda

Taronja ecològica amb sucre

Arròs paella mixta

Fideuà de peix

Remenat d'ou amb s.tomàquet

Truita de carbassó i patata
amb enciam i pastanaga

Macedònia de fruites naturals

Iogurt

Crema de porros

Pizza de tonyina (s/fs)

Fruita de temporada
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A F. ROCA, cuinem, fregim i 
amanim amb oli d’oliva 
verge extra.

L’oli d’oliva verge ha estat utilitzat 
des d’antic per moltes cultures 
(egipcis, romans..)

És ric en vitamines A, D, E i K i 
afavoreix l’absorció dels minerals 
com ara el calci, el fòsfor, el ferro, 
el magnesi...

Millora el control de la pressió 
arterial, facilita tot el procés 
digestiu i redueix el risc de 
malalties cardiovasculars en 
augmentar la quantitat de coleste-
rol bo.

És ric en àcids grassos essencials, 
com l’àcid oleic, que contribueixen 
a tonificar l’epidermis.

Preveu el càncer i les malalties 
degeneratives com l’Alzheimer ja 
que actua contra l’envelliment 
gràcies a la seva elevada quantitat 
d’antioxidants naturals.
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Intolerància al GLUTEN (CELIAQUIA)
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Escola Arenal de
Llevant

4321

Les carns picades estan elaborades expressament per a nosaltres.
Les hamburgueses, mandonguilles, salsitxes i botifarres, no porten sulfits ni al·lergògens.

Sopa de brou i pasta (s/g)

Bistec de vedella planxa amb
patates fregides

Fruita de temporada

Arròs bolonyesa

Truita de patata i ceba amb
enciam i olives

Macedònia de fruites naturals

Espaguetis (s/g) italiana

Coliflor i patata saltejada amb
bacó

Pollastre arrebossat (s/g) amb
enciam i olives

Estofat de gall dindi (s/g) amb
ceba i pastanaga

Fruita de temporada

Fruita de temporada

Sopa de brou amb pasta (s/g)

Estofat de vedella (s/g) amb
patates i pastanaga

Llenties estofades

Fruita de temporada

Truita paisana amb enciam i
blat de moro

Iogurt

Arròs amb s.tomàquet

Lluç arrebossat (s/g) amb
enciam i blat de moro

Arròs tres delícies

Fruita de temporada

Bacallà al forn (s/g) amb salsa
verda i espàrrecs

Fruita de temporada

Mongeta i patata bullida

Trinxat de la Cerdanya

Hamburguesa amb ceba
caramel·litzada i enciam

Mandonguilles a la jardinera

Fruita de temporada

30

Verdura tricolor (mongeta,
patata i pastanaga)

Fruita de temporada

29

Botifarra planxa amb
mongetes seques

28

Fruita de temporada

Cigrons estofats

Llenties estofades amb arròs
integral

Pollastre al forn amb tomàquet
amanit

Pollastre a l'all amb tomàquet
amanit

Crema la Fageda

Taronja ecològica amb sucre

Arròs paella mixta

Espaguetis marinera (s/g)

Remenat d'ou amb salsa de
tomàquet

Truita de carbassó i patata
amb enciam i pastanaga

Macedònia de fruites naturals

Iogurt

Crema de porros (s/g)

Paninni (s/g) amb  tonyina,
tomàquet i formatge (s/g)

Fruita de temporada
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A F. ROCA, cuinem, fregim i 
amanim amb oli d’oliva 
verge extra.

L’oli d’oliva verge ha estat utilitzat 
des d’antic per moltes cultures 
(egipcis, romans..)

És ric en vitamines A, D, E i K i 
afavoreix l’absorció dels minerals 
com ara el calci, el fòsfor, el ferro, 
el magnesi...

Millora el control de la pressió 
arterial, facilita tot el procés 
digestiu i redueix el risc de 
malalties cardiovasculars en 
augmentar la quantitat de coleste-
rol bo.

És ric en àcids grassos essencials, 
com l’àcid oleic, que contribueixen 
a tonificar l’epidermis.

Preveu el càncer i les malalties 
degeneratives com l’Alzheimer ja 
que actua contra l’envelliment 
gràcies a la seva elevada quantitat 
d’antioxidants naturals.
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Intolerància a la LACTOSA
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Escola Arenal de
Llevant
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Les carns picades estan elaborades expressament per a nosaltres.
Les hamburgueses, mandonguilles, salsitxes i botifarres, no porten sulfits ni al·lergògens.

Sopa de brou i pasta

Bistec de vedella planxa amb
patates fregides

Fruita de temporada

Arròs bolonyesa

Truita de patata i ceba amb
enciam i  olives

Macedònia de fruites naturals

Espaguetis italiana
(s/formatge)

Coliflor i patata saltejada amb
bacó

Pollastre arrebossat amb
enciam i olives

Estofat de gall d'indi amb ceba
i pastanaga

Fruita de temporada

Fruita de temporada

Sopa de pistons

Estofat de vedella amb patates
i pastanaga

Llenties estofades

Fruita de temporada

Truita paisana amb enciam i
blat de moro

Iogurt sense lactosa

Arròs amb s.tomàquet

Lluç arrebossat enciam i blat
de moro

Arròs tres delícies

Fruita de temporada

Bacallà al forn amb salsa
verda i espàrrecs

Fruita de temporada

Mongeta i patata bullida

Trinxat de la Cerdanya

Hamburguesa amb ceba
caramel·litzada i enciam

Mandonguilles a la jardinera

Fruita de temporada

30

Verdura tricolor (mongeta,
patata i pastanaga)

Fruita de temporada

29

Botifarra planxa amb
mongetes seques

28

Fruita de temporada

Cigrons estofats

Llenties estofades amb arròs
integral

Pollastre al forn amb tomàquet
amanit

Pollastre a l'all amb tomàquet
amanit

Iogurt sense lactosa

Taronja ecològica amb sucre

Arròs paella mixta

Fideuà de peix

Remenat d'ou amb salsa de
tomàquet

Truita de carbassó i patata
amb enciam i pastanaga

Macedònia de fruites naturals

Iogurt sense lactosa

Puré de porros (s/l)

Pannini de tonyina
(s/formatge)

Fruita de temporada
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A F. ROCA, cuinem, fregim i 
amanim amb oli d’oliva 
verge extra.

L’oli d’oliva verge ha estat utilitzat 
des d’antic per moltes cultures 
(egipcis, romans..)

És ric en vitamines A, D, E i K i 
afavoreix l’absorció dels minerals 
com ara el calci, el fòsfor, el ferro, 
el magnesi...

Millora el control de la pressió 
arterial, facilita tot el procés 
digestiu i redueix el risc de 
malalties cardiovasculars en 
augmentar la quantitat de coleste-
rol bo.

És ric en àcids grassos essencials, 
com l’àcid oleic, que contribueixen 
a tonificar l’epidermis.

Preveu el càncer i les malalties 
degeneratives com l’Alzheimer ja 
que actua contra l’envelliment 
gràcies a la seva elevada quantitat 
d’antioxidants naturals.
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Al·lèrgia al MARISC i DERIVATS
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Les carns picades estan elaborades expressament per a nosaltres.
Les hamburgueses, mandonguilles, salsitxes i botifarres, no porten sulfits ni al·lergògens.

Sopa de brou i pasta

Bistec de vedella planxa amb
patates fregides

Fruita de temporada

Arròs bolonyesa

Truita de patata i ceba amb
enciam i olives

Macedònia de fruites naturals

Espaguetis anglesa

Coliflor i patata saltejada amb
bacó

Pollastre arrebossat amb
enciam i olives

Estofat de gall dindi amb ceba
i pastanaga

Fruita de temporada

Fruita de temporada

Sopa de pistons

Estofat de vedella amb patates
i pastanaga

Llenties estofades

Fruita de temporada

Truita paisana amb enciam i
blat de moro

Iogurt

Arròs amb s.tomàquet

Lluç arrebossat amb enciam i
blat de moro

Arròs tres delícies

Fruita de temporada

Bacallà al forn amb salsa
verda i espàrrecs

Fruita de temporada

Mongeta i patata bullida

Trinxat de la Cerdanya

Hamburguesa amb ceba
caramel·litzada i enciam

Mandonguilles a la jardinera

Fruita de temporada

30

Verdura tricolor (mongeta,
patata i pastanaga)

Fruita de temporada

29

Botifarra planxa amb
mongetes seques

28

Fruita de temporada

Cigrons estofats

Llenties estofades amb arròs
integral

Pollastre al forn amb tomàquet
amanit

Pollastre a l'all amb tomàquet
amanit

Crema la Fageda

Taronja ecològica amb sucre

Arròs paella mixta

Fideuà de peix

Remenat d'ou amb s.tomàquet

Truita de carbassó i patata
amb enciam i pastanaga

Macedònia de fruites naturals

Iogurt

Crema de porros

Pizza de tonyina

Fruita de temporada
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A F. ROCA, cuinem, fregim i 
amanim amb oli d’oliva 
verge extra.

L’oli d’oliva verge ha estat utilitzat 
des d’antic per moltes cultures 
(egipcis, romans..)

És ric en vitamines A, D, E i K i 
afavoreix l’absorció dels minerals 
com ara el calci, el fòsfor, el ferro, 
el magnesi...

Millora el control de la pressió 
arterial, facilita tot el procés 
digestiu i redueix el risc de 
malalties cardiovasculars en 
augmentar la quantitat de coleste-
rol bo.

És ric en àcids grassos essencials, 
com l’àcid oleic, que contribueixen 
a tonificar l’epidermis.

Preveu el càncer i les malalties 
degeneratives com l’Alzheimer ja 
que actua contra l’envelliment 
gràcies a la seva elevada quantitat 
d’antioxidants naturals.

25

D.Multial·lèrgica (gluten-lactosa-no fruita-vedella-peix-tomàquet cru)

24232221

18

ABRIL

17161514 FESTAFESTAFESTAFESTAFESTA

1110987

Escola Arenal de
Llevant

4321

Les carns picades estan elaborades expressament per a nosaltres.
Les hamburgueses, mandonguilles, salsitxes i botifarres, no porten sulfits ni al·lergògens.

Sopa de brou i pasta (s/g)

Pollastre planxa amb patates
fregides

Gelatina

Arròs integral amb s.tomàquet

Truita de patata i ceba amb
enciam i  olives

Iogurt sense lactosa

Espaguetis(s/g) italiana

Coliflor i patata saltejada amb
bacó

Pollastrre arrebossat (s/g) amb
enciam i olives

Estofat de gall dindi (s/g) amb
ceba i pastanaga

Gelatina

Gelatina

Sopa de brou amb pasta (s/g)

Estofat de porc (s/g) amb
patates i pastanaga

Llenties estofades

Gelatina

Truita paisana amb enciam i
blat de moro

Iogurt sense lactosa

Arròs integral amb verdures

Pit d'au arrebossat (s/g) amb
enciam i blat de moro

Arròs integral amb s.tomàquet

Iogurt sense lactosa

Pit de gall dindi al forn amb
salsa verda i espàrrecs

Gelatina

Mongeta i patata bullida

Trinxat de la Cerdanya

Llom planxa amb ceba
caramel·litzada i enciam

Llom planxa a la jardinera

Gelatina

30

Verdura tricolor (mongeta,
patata i pastanaga)

Gelatina

29

Botifarra planxa amb
mongetes seques

28

Iogurt sense lactosa

Cigrons estofats

Llenties estofades amb arròs
integral

Pollastre al forn amb enciam

Pollastre a l'all amb enciam

Iogurt sense lactosa

Iogurt sense lactosa

Arròs integral amb verdures

Fideus (s/g) a la cassola amb
carn

Remenat d'ou amb s.tomàquet

Truita de carbassó i patata
amb enciam i pastanaga

Gelatina

Gelatina

Puré de porros (s/g-l)

Paninni de pa (s/g) amb pernil,
tomàquet i (s/formatge)

Iogurt sense lactosa
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A F. ROCA, cuinem, fregim i 
amanim amb oli d’oliva 
verge extra.

L’oli d’oliva verge ha estat utilitzat 
des d’antic per moltes cultures 
(egipcis, romans..)

És ric en vitamines A, D, E i K i 
afavoreix l’absorció dels minerals 
com ara el calci, el fòsfor, el ferro, 
el magnesi...

Millora el control de la pressió 
arterial, facilita tot el procés 
digestiu i redueix el risc de 
malalties cardiovasculars en 
augmentar la quantitat de coleste-
rol bo.

És ric en àcids grassos essencials, 
com l’àcid oleic, que contribueixen 
a tonificar l’epidermis.

Preveu el càncer i les malalties 
degeneratives com l’Alzheimer ja 
que actua contra l’envelliment 
gràcies a la seva elevada quantitat 
d’antioxidants naturals.

25

NO PORC

24232221

18

ABRIL

17161514 FESTAFESTAFESTAFESTAFESTA

1110987

Escola Arenal de
Llevant

4321

Les carns picades estan elaborades expressament per a nosaltres.
Les hamburgueses, mandonguilles, salsitxes i botifarres, no porten sulfits ni al·lergògens.

Sopa de brou i pasta

Bistec de vedella planxa amb
patates fregides

Fruita de temporada

Arròs amb salsa de tomàquet

Truita de patata i ceba amb
enciam i  olives

Macedònia de fruites naturals

Espaguetis anglesa

Coliflor i patata saltejada amb
ceba (s/bacó)

Pollastre arrebossat amb
enciam i olives

Estofat de gall dindi  amb ceba
i pastanaga

Fruita de temporada

Fruita de temporada

Sopa de pistons

Estofat de vedella amb patates
i pastanaga

Llenties estofades

Fruita de temporada

Truita paisana amb enciam i
blat de moro

Iogurt

Arròs amb s.tomàquet

Lluç arrebossat amb enciam i
blat de moro

Arròs tres delícies (s/pernil)

Fruita de temporada

Bacallà al forn amb salsa
verda i espàrrecs

Fruita de temporada

Mongeta i patata bullida

Trinxat de la Cerdanya
(s/bacó)

Hamburguesa de vedella amb
ceba caramel·litzada i enciam

Bistec de vedella a la jardinera

Fruita de temporada

30

Verdura tricolor (mongeta,
patata i pastanaga)

Fruita de temporada

29

Pit de gall dindi planxa amb
mongetes seques

28

Fruita de temporada

Cigrons estofats

Llenties estofades amb arròs
integral

Pollastre al forn amb tomàquet
amanit

Pollastre a l'all amb tomàquet
amanit

Crema la Fageda

Taronja ecològica amb sucre

Arròs amb verduretes

Fideuà de peix

Remenat d'ou amb s.tomàquet

Truita de carbassó i patata
amb enciam i pastanaga

Macedònia de fruites naturals

Iogurt

Crema de porros

Pizza de tonyina

Fruita de temporada
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A F. ROCA, cuinem, fregim i 
amanim amb oli d’oliva 
verge extra.

L’oli d’oliva verge ha estat utilitzat 
des d’antic per moltes cultures 
(egipcis, romans..)

És ric en vitamines A, D, E i K i 
afavoreix l’absorció dels minerals 
com ara el calci, el fòsfor, el ferro, 
el magnesi...

Millora el control de la pressió 
arterial, facilita tot el procés 
digestiu i redueix el risc de 
malalties cardiovasculars en 
augmentar la quantitat de coleste-
rol bo.

És ric en àcids grassos essencials, 
com l’àcid oleic, que contribueixen 
a tonificar l’epidermis.

Preveu el càncer i les malalties 
degeneratives com l’Alzheimer ja 
que actua contra l’envelliment 
gràcies a la seva elevada quantitat 
d’antioxidants naturals.

25

Al·lèrgia OU-FRUITS SECS-LACTOSA

24232221

18

ABRIL

17161514 FESTAFESTAFESTAFESTAFESTA

1110987

Escola Arenal de
Llevant

4321

Les carns picades estan elaborades expressament per a nosaltres.
Les hamburgueses, mandonguilles, salsitxes i botifarres, no porten sulfits ni al·lergògens.

Sopa de brou i pasta (s/o)

Bistec de vedella planxa amb
patates fregides

Fruita de temporada

Arròs bolonyesa

Pollastre planxa amb enciam i
olives

Macedònia de fruites naturals

Espaguetis (s/ou) italiana
(s/formatge)

Coliflor i patata saltejada amb
bacó

Pollastre arrebossat (s/o) amb
enciam i olives

Estofat de gall dindi amb ceba
i pastanaga

Fruita de temporada

Fruita de temporada

Sopa de brou amb pasta (s/o)

Estofat de vedella amb patates
i pastanaga

Llenties estofades

Fruita de temporada

Llom planxa amb enciam i blat
de moro

Iogurt sense lactosa

Arròs amb s.tomàquet

Lluç andalusa (s/o) amb
enciam i blat de moro

Arròs amb pernil dolç i
pastanaga (s/o)

Fruita de temporada

Bacallà al forn amb salsa
verda i espàrrecs

Fruita de temporada

Mongeta i patata bullida

Trinxat de la Cerdanya

Hamburguesa amb ceba
caramel·litzada i enciam

Mandonguilles a la jardinera

Fruita de temporada

30

Verdura tricolor (mongeta,
patata i pastanaga)

Fruita de temporada

29

Botifarra planxa amb
mongetes seques

28

Fruita de temporada

Cigrons estofats

Llenties estofades amb arròs
integral

Pollastre al forn amb tomàquet
amanit

Pollastre a l'all amb tomàquet
amanit

Iogurt sense lactosa

Taronja ecològica amb sucre

Arròs paella mixta

Espaguetis marinera (s/o)

Llom al forn amb s.tomàquet

Llenguadina andalusa (s/o)
amb enciam i pastanaga

Macedònia de fruites naturals

Iogurt sense lactosa

Puré de porros (s/l)

Pannini de tonyina
(s/o-formatge)

Fruita de temporada
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A F. ROCA, cuinem, fregim i 
amanim amb oli d’oliva 
verge extra.

L’oli d’oliva verge ha estat utilitzat 
des d’antic per moltes cultures 
(egipcis, romans..)

És ric en vitamines A, D, E i K i 
afavoreix l’absorció dels minerals 
com ara el calci, el fòsfor, el ferro, 
el magnesi...

Millora el control de la pressió 
arterial, facilita tot el procés 
digestiu i redueix el risc de 
malalties cardiovasculars en 
augmentar la quantitat de coleste-
rol bo.

És ric en àcids grassos essencials, 
com l’àcid oleic, que contribueixen 
a tonificar l’epidermis.

Preveu el càncer i les malalties 
degeneratives com l’Alzheimer ja 
que actua contra l’envelliment 
gràcies a la seva elevada quantitat 
d’antioxidants naturals.

25

Al·lèrgia OU-PROTEÏNA DE LLET DE VACA

24232221

18

ABRIL

17161514 FESTAFESTAFESTAFESTAFESTA

1110987

Escola Arenal de
Llevant

4321

Les carns picades estan elaborades expressament per a nosaltres.
Les hamburgueses, mandonguilles, salsitxes i botifarres, no porten sulfits ni al·lergògens.

Sopa de brou i pasta (s/o)

Bistec de vedella planxa amb
patates fregides

Fruita de temporada

Arròs bolonyesa

Pollastre planxa amb enciam i
olives

Macedònia de fruites naturals

Espaguetis (s/ou) italiana
(s/formatge)

Coliflor i patata saltejada amb
bacó

Pollastre arrebossat (s/o) amb
enciam i olives

Estofat de gall dindi amb ceba
i pastanaga

Fruita de temporada

Fruita de temporada

Sopa de brou amb pasta (s/o)

Estofat de vedella amb patates
i pastanaga

Llenties estofades

Fruita de temporada

Llom planxa amb enciam i blat
de moro

Iogurt sense lactosa

Arròs amb s.tomàquet

Lluç andalusa (s/o) amb
enciam i blat de moro

Arròs amb pernil dolç i
pastanaga (s/o)

Fruita de temporada

Bacallà al forn amb salsa
verda i espàrrecs

Fruita de temporada

Mongeta i patata bullida

Trinxat de la Cerdanya

Hamburguesa amb ceba
caramel·litzada i enciam

Mandonguilles a la jardinera

Fruita de temporada

30

Verdura tricolor (mongeta,
patata i pastanaga)

Fruita de temporada

29

Botifarra planxa amb
mongetes seques

28

Fruita de temporada

Cigrons estofats

Llenties estofades amb arròs
integral

Pollastre al forn amb tomàquet
amanit

Pollastre a l'all amb tomàquet
amanit

Iogurt sàvia de soja

Taronja ecològica amb sucre

Arròs paella mixta

Espaguetis marinera (s/o)

Llom planxa amb s.tomàquet

Llenguadina andalusa (s/o)
amb enciam i pastanaga

Macedònia de fruites naturals

Iogurt sense lactosa

Puré de porros (s/pllv)

Pannini de tonyina
(s/o-formatge)

Fruita de temporada
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A F. ROCA, cuinem, fregim i 
amanim amb oli d’oliva 
verge extra.

L’oli d’oliva verge ha estat utilitzat 
des d’antic per moltes cultures 
(egipcis, romans..)

És ric en vitamines A, D, E i K i 
afavoreix l’absorció dels minerals 
com ara el calci, el fòsfor, el ferro, 
el magnesi...

Millora el control de la pressió 
arterial, facilita tot el procés 
digestiu i redueix el risc de 
malalties cardiovasculars en 
augmentar la quantitat de coleste-
rol bo.

És ric en àcids grassos essencials, 
com l’àcid oleic, que contribueixen 
a tonificar l’epidermis.

Preveu el càncer i les malalties 
degeneratives com l’Alzheimer ja 
que actua contra l’envelliment 
gràcies a la seva elevada quantitat 
d’antioxidants naturals.

25

Al·lèrgia a la PROTEÏNA DE LLET DE VACA

24232221

18

ABRIL

17161514 FESTAFESTAFESTAFESTAFESTA

1110987

Escola Arenal de
Llevant

4321

Les carns picades estan elaborades expressament per a nosaltres.
Les hamburgueses, mandonguilles, salsitxes i botifarres, no porten sulfits ni al·lergògens.

Sopa de brou i pasta

Bistec de vedella planxa amb
patates fregides

Fruita de temporada

Arròs bolonyesa

Truita de patata i ceba amb
enciam

Macedònia de fruites naturals

Espaguetis italiana
(s/formatge)

Coliflor i patata saltejada amb
bacó

Pollastre arrebossat amb
enciam i pastanaga

Estofat de gall d'indi amb ceba
i pastanaga

Fruita de temporada

Fruita de temporada

Sopa de pistons

Estofat de vedella amb patates
i pastanaga

Llenties estofades

Fruita de temporada

Truita paisana amb enciam i
blat de moro

Iogurt sàvia de soja

Arròs amb s.tomàquet

Lluç arrebossat  amb enciam i
blat de moro

Arròs tres delícies

Fruita de temporada

Bacallà al forn amb salsa
verda i espàrrrecs

Fruita de temporada

Mongeta i patata bullida

Trinxat de la Cerdanya

Hamburguesa amb ceba
caramel·litzada i enciam

Mandonguilles a la jardinera

Fruita de temporada

30

Verdura tricolor (mongeta,
patata i pastanaga)

Fruita de temporada

29

Botifarra planxa amb
mongetes seques

28

Fruita de temporada

Cigrons estofats

Llenties estofades amb arròs
integral

Pollastre al forn amb tomàquet
amanit

Pollastre a l'all amb tomàquet
amanit

Iogurt sàvia de soja

Taronja ecològica amb sucre

Arròs paella mixta

Fideuà de peix

Remenat d'ou amb salsa de
tomàquet

Truita de carbassó i patata
amb enciam i pastanaga

Macedònia de fruites naturals

Iogurt sàvia de soja

Puré de porros (s/pllv)

Pannini de tonyina
(s/formatge)

Fruita de temporada
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A F. ROCA, cuinem, fregim i 
amanim amb oli d’oliva 
verge extra.

L’oli d’oliva verge ha estat utilitzat 
des d’antic per moltes cultures 
(egipcis, romans..)

És ric en vitamines A, D, E i K i 
afavoreix l’absorció dels minerals 
com ara el calci, el fòsfor, el ferro, 
el magnesi...

Millora el control de la pressió 
arterial, facilita tot el procés 
digestiu i redueix el risc de 
malalties cardiovasculars en 
augmentar la quantitat de coleste-
rol bo.

És ric en àcids grassos essencials, 
com l’àcid oleic, que contribueixen 
a tonificar l’epidermis.

Preveu el càncer i les malalties 
degeneratives com l’Alzheimer ja 
que actua contra l’envelliment 
gràcies a la seva elevada quantitat 
d’antioxidants naturals.

25

Al·lèrgia PROTEÏNA DE LLET DE VACA-SOJA

24232221

18

ABRIL

17161514 FESTAFESTAFESTAFESTAFESTA

1110987

Escola Arenal de
Llevant

4321

Les carns picades estan elaborades expressament per a nosaltres.
Les hamburgueses, mandonguilles, salsitxes i botifarres, no porten sulfits ni al·lergògens.

Sopa de brou i pasta

Bistec de vedella planxa amb
patates fregides

Fruita de temporada

Arròs bolonyesa

Truita de patata i ceba amb
enciam

Macedònia de fruites naturals

Espaguetis italiana
(s/formatge)

Coliflor i patata saltejada amb
cansalada

Pollastre arrebossat amb
enciam i pastanaga

Estofat de gall d'indi amb ceba
i pastanaga

Fruita de temporada

Fruita de temporada

Sopa de pistons

Estofat de vedella amb patates
i pastanaga

Llenties estofades

Fruita de temporada

Truita paisana amb enciam i
blat de moro

Iogurt sàvia de soja

Arròs amb s.tomàquet

Lluç arrebossat  amb enciam i
blat de moro

Arròs tres delícies

Fruita de temporada

Bacallà al forn amb salsa
verda i espàrecs

Fruita de temporada

Mongeta i patata bullida

Trinxat de la Cerdanya

Hamburguesa amb ceba
caramel·litzada i enciam

Mandonguilles a la jardinera

Fruita de temporada

30

Verdura tricolor (mongeta,
patata i pastanaga)

Fruita de temporada

29

Botifarra planxa amb
mongetes seques

28

Fruita de temporada

Cigrons estofats

Llenties estofades amb arròs
integral

Pollastre al forn amb tomàquet
amanit

Pollastre a l'all amb tomàquet
amanit

Iogurt sàvia de soja

Taronja ecològica amb sucre

Arròs paella mixta

Fideuà de peix

Remenat d'ou amb salsa de
tomàquet

Truita de carbassó i patata
amb enciam i pastanaga

Macedònia de fruites naturals

Iogurt sàvia de soja

Puré de porros (s/pllv)

Pannini de tonyina
(s/formatge)

Fruita de temporada




