
Menú  dissabte L ‘Hortet    14,95 
€   

(beguda no inclosa)

Primers:
 Buffet d´amanides V.
 Gaspatxo V. 
 Crema de carbassa a l’aroma de sàlvia  

V./S.G.
 Amanida tèbia de faves amb tomaquet  

i menta V./S.G.
Segons:

›    Pasta fresca farcida d’espinacs i  
formatge amb salsa d’ametlles 

 ›  Mandonguilles de soja i seitán amb 
salsa de pastanaga i ceba amb bouquet  
d’amanides V.

›   Quinoa amb verdures marinades al 
forn V./S.G.

Postres: 
Kefir   S.G.,iogurt S.G. ,  batut  de  fruites V./S.G. 
.compota de poma V./S.G., tiramisú.



V=Vegà (sense productes o derivats  animals)

S.G.=Sense gluten 

“Puedo creer cualquier cosa,con tal de que 
sea increíble.”
  
Wilde
                                               



Menú l ‘Hortet  Diumenge 
14,95  €

                                          Primers:

.Amanida de mezclum, escarola, magrana, dauets de 
polenta, formatge blau i vinagreta (S.G.)
. Sopa Minestrone (V./S.G.)
. Assortit de pates ( olivada, hummus i pate d´alvocat gingebre i 
pastanaga)  amb crudités i pa de pita (V)  
 
   Segons:

. Gratinat de gnoccis amb wok de verduretes 

. Remenat de tofu a la provenzal amb quinoa i algues 
confitades  (V./S.G.)
. Escalopins de seitán  amb salsa de mostassa i mel 
amb  verdures al vapor (V.)

 
                                          Postres:

 Iogurt, Compota de poma (V) , carpaccio de pinya 
amb gelat i coco ,  coulant de xocolata , batut de fruites 
,kefir

                               Pa de l’Hortet
                                      Beguda a part



                                V: vegà.     S.G: sense gluten



MENU PER GRUPS (es poden suggerir altres plats)     30€

*PICA PICA
*torradetes de sèsam amb hummus i rúcula
*daus de polenta a les fines herbes
*croquetes de tempeh amb olives negres
*xampinyons farcits
PRIMER 
*amanida de verdures escaldades amb vinagreta  agredolça a l’aroma de taronja
SEGON
*Seitan amb castanyes acompanyat de moniato i porro confitats
POSTRES
*carpaccio de pinya amb gelat de coco i pluja de festucs
BEGUDES incloses
Aigua mineral o vi de la casa (negre,blanc o rosat)
CAFÉ O INFUSIO



Refrescs ecològics        2,50€
(cola, cola sense sucre, ginger ale,  taronjada,llimonada) 
                                                       
 Cervesa ecològica 33cl.  3,20€
 Pils (amb alcohol 4,7% vol.)
Doble Malta (amb alcohol 5,3% vol.)
Free (menos 0,5 % vol. Alcohol)
Clara de espelta sin alcohol

COPA DE VI DE LA CASA  1,50€
 (NEGRE,BLANC O ROSAT)
Copa de vi Magnolia       3,00€

Refresc d’ALOE VERA       1 ’50€
BIOKOMBUCHA(beguda a base 
de te o herbes ,molt  rica en  vitamines,enzims,minerals y àcids orgànics 
essencials):te negre,te verd,llimona,yerba mate,rooibos, gingebre ,fruits del 
bosc  2,50€
SUCS NATURALS          3,20€
(pastanaga ,poma,taronja,mixte)
AIGUA (ampolla de vidre)
S/gas ½ L                            2,00€
    ´´    1 L                           3,50€
Aigua  ½ L (ampolla de PET) 1,00€
Vichy  ¼ L                            1,80€
   ´´      ½ L                          2,50€
Gasosa                                 1,15€
CAFE
Sol                                       1,20€
Tallat                                   1,40€
Amb llet                               1,80€
Amb gel                                1,80€
Infusions i tés                     2,25€
Aiguardent artesà                  2,50€                                      

  


