CÀTERING I
RESTAURANT

Cuina
saludable
amb
productes
frescos,
de temporada, de qualitat, de proximitat i ecològics.
Adaptem el càtering al tipus d’acte que tu necessitis. Receptes i
combinacions per a cada ocasió. Amb major o menor grau de formalitat.
Des de petites reunions d’empresa, a grans esdeveniments o emotives
celebracions familiars. Adaptat al teu pressupost i necessitats, però sempre
amb la millor qualitat.

La nostra cuina no té secrets! Si la matèria prima és
molt bona i els processos d’elaboració són els
adequats, el producte final serà gustós i mantindrà
totes les seves propietats.

Les verdures que utilitzem són de l’hort ecològic dels companys de Totsans,
de Gurb (Osona).
Per a la selecció dels demés productes ens basem en els criteris de qualitat,
proximitat, impacte social i buscant la relació directa amb els productors.
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PAUSES CAFÈ
Coca dolça amb llonganissa del mercat de Manlleu
Pastes de full
Cakes casolans
Magdalenes d’orenga i romaní ecològics de Sambucus
Bastonets de pasta de full i herbes ecològiques de Sambucus
Fruita fresca
Galetes de full amb llavors i integrals
Coca dolça de Vic amb xocolata
Torradetes d’espelta

Sucs de fruita
Aigua
Cafè
Infusions ecològiques de Sambucus

PER ANAR PICANT
XARRUPS LÍQUIDS
Sopa de porros amb camagrocs
Sopa de tomàquet del nostre hort amb oli d’orenga ecològic
Xarrup de crema de carbassa

Xarrup de pastanaga i comí
Xarrup de sopa de meló amb pernil

SANDVITX, ENTREPANS I ENROTLLATS
Sandvitx de llom amb escarola i vinagreta de Mòdena
Sandvitx de mozzarella, pernil dolç, escarola i maionesa de tòfona
Sandvitx de pollastre amb maionesa de mostassa i espinacs
Entrepà de botifarra negra amb ceba escalivada
Entrepà de calçots amb romesco
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COQUES
Coca d’escalivada amb formatge brie
Coca de carbassó del nostre hort amb xampinyons i farigola ecològica
Coca de sardines marinades amb verdures
Coca del mossèn amb llom rostit, vinagreta de figues i escarola

AMANIDES
Amanida d’arròs amb llenties, panses i safrà
Amanida de cigrons, bledes, panses i ceba tendra
Amanida verda del nostre hort

ARROSSOS I FIDEUÀS
Arròs cremós de pollastre i bolets
Fideuada de capipota de Cal Tripaire
Fideuada de verduretes de l’hort ecològic

PASTA
Bulgur amb verdures de temporada
Ravioli de brandada de bacallà

Taboulé de verdures de l’hort ecològic

TASTETS
Botifarra al vi
Broquetes de síndria i formatges fresc d’ovella amb menta
Carpaccio de carbassó amb parmesà
Crakers de curri i crakers d’herbes aromàtiques de Sambucus

Crema de patata amb reducció de cervesa Ausesken
Daus de bacallà amb parmentier fumat
Dips de verdures amb salsa de romesco i salsa tàrtara
Llenties i arròs amb safrà i panses
Mos de fruites (síndria amb formatge fresc i menta, maduixes amb brownie
de xocolata, pinya amb mel, kiwi amb gerds, meló amb síndria... )
Pastanagues de l’hort en escabetx
Sambucus
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Pastisset de patata amb xampinyons, bacó i olives negres
Patates xips i olives
Paté vegetals d’albergínia, carbassa amb comí i remolatxa
Pilotilla de peus de porc i gambes
Presa de porc amb vinagreta d’encortits

PLATS PRINCIPALS
Canelons de pèsols i mató del Serradet de Barneres amb vinagreta
d’escalunya i amanida de l’hort ecològic
Lassanya cruixent de brandada de bacallà amb confitura de tomàquet
Lluç amb vinagreta d’alls i romaní amb gamba vermella
Melós de vedella amb salsa de ratafia i verduretes de l’hort
Terrina de pollastre i porros confitats amb salsa de gambes

PER ACABAR (Les postres)
Crema de xocolata a l’hisop amb taronja
Iogurt del Serradet de Barneres amb bufet de salses (ratafia, coulís de
maduixa, nous, fruita deshidratada)
Meló amb gelat de mojito
Mousse de poma àcida
Pastís de xocolata amb gelat de coco

Trufa de xocolata amb oli i sal

PER BEURE
Aigua. Refrescos. Cervesa Pilster (artesana de Manlleu).
Vins catalans. Cava. Vermut. Ratafia.
Infusions ecològiques de Sambucus. Cafè
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SUGERÈNCIES DE COMBINACIONS
PER A GRANS CELEBRACIONS I CASAMENTS
Per anar picant
Crakers de curri i crakers d’herbes aromàtiques de Sambucus
Xarrup de sopa de tomàquet de l’hort amb llonganissa
Sardines marinades amb mató i avellanes
Carpaccio de poltre amb roqueta i vinagreta
Paté d’albergínia
Ravioli de brandada de bacallà

El dinar
El racó dels formatges
Rocallisa de Mas Rovira, Tou de Til·lers, formatge fresc d’ovella del Serradet
de Barneres, Mas Farró i Blau de Centelles
El racó de la brasa
Presa ibèrica
Broqueta pollastre i porro
Broqueta vedella i cebetes platillo
Pilotilles amb peus de porc i gambes
Navalles i musclos
Verdures amb romesco
El racó dels embotits
Bull blanc, llonganissa, pilota i pernil
El racó de l’arròs
Arròs negre de calamars i salsitxes
Arròs cremós de pollastres i ceps
Fideuada de capipota
Arròs de verdures

Les postres
Crema de xocolata blanca i mousse de xocolata negra

Les begudes
Vins Oriol dels Aspres / Ca n’Estruch i Som19
Cervesa Pilster. Refrescos i aigua. Ratafia

Temporada: Setembre
120 persones
Comensals drets
Cambrers durant el servei (tipus bufet)
Parament ceràmic i de vidre
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PER SESSIONS DE TREBALL
Pausa– cafè
Cafès i infusions ecològiques de Sambucus
Sucs de fruita de la cooperativa Plana de Vic
Coca dolça amb llonganissa del Mercat de Manlleu
Pastes de full

Dinar
Xarrup de crema de remolatxa amb oli de sàlvia
Cigrons d’Oristà amb bacallà
Entrepà d’escalivada
Coca del mossèn amb col llombarda i sardines marinades
Musclos en escabetx
Crema de vainilla amb bocins de brownie
Begudes
Vi negre de la cooperativa de Falset i aigua
Cafè i infusions ecològiques de Sambucus

CÒCTELS

Temporada: juliol
150 persones
Comensals drets
Cambrers durant el servei (tipus bufet)
Parament d’un sol ús compostable

Cóctel
Coca dolça amb llonganissa de Vic
Pastissets de bolets i formatge
Torradetes amb ceba escalivada i anxoves
Arrugats del Gat del Rosal

Begudes
Cava Brut Verema i Collita
Aigua i refrescos (cola i llimonades)

Temporada: novembre
250 persones
Comensals drets
Cambrers durant el servei
Parament de vidre

El parament pot ser ceràmic i de vidre. O bé d’un sol ús majoritàriament
compostable.
Adaptem els menús per a persones amb règims especials i intoleràncies.
Els serveis de personal i de transport estan inclosos en els preus.
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RESTAURANT

MENÚ DIARI
Menú diari basat en productes de temporada i de l’horta pròpia ecològica.
Per menjar-lo al nostre restaurant o per emportar.
El menú canvia contínuament, en funció de les disponibilitats de productes i
la temporalitat. A continuació us mostrem un exemple de menú diari.

PRIMERS PLATS
Sopa de ceba
Amanida amb formatge fresc i vinagreta de mel
Trinxat de carbassa i mel
Macarrons amb sàlvia
Porros amb beixamel

SEGONS PLATS
Garró amb “kikos” i orellanes
Saltat de vedella al vi ranci, moniato i castanyes
Picantó amb maionesa de tòfona
Bonítol amb salsa de soja

POSTRES
Mousse de coco
Iogurt amb sorra de brownie
Crema de regalèssia
Dinar de dimarts a divendres: menú primer plat, segon plat, postres o cafè, vi
i aigua 12 €
Plat del dia, de dimarts a divendres: entrant, primer plat, postres o cafè, vi i
aigua 8 €
Dinar dissabte: primer plat, segon plat, postres o cafè, vi i aigua 14 €
Sopars obrim per encàrrec.
MENUS PER A GRUPS: Menús especials per a grups. El nostre local té una
capacitat per 40 persones, en us espai ampli i acollidor.
MENJAR PER EMPORTAR: El menú diari del nostre restaurant també pots venir
a recollir-lo per endur-te’l a casa o a la feina.
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PER A QUI TREBALLEM
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
Diputació de Barcelona
Fundació Universitària Balmes
Fundació Antigues Caixes
Museu del Ter
Ajuntament de Manlleu
Gloca Innova
Col·legi d'Arquitectes d'Osona
Share events
Recircula
Global.com
OXFORDTEPL, SL
Escola Agrària de Manresa – L'Era
Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona
Associació Catalana d'Infermeria en Salut mental (ASCISAM)
Fundació Seira
Fondazione ACRA
MeliCotó

QUÈ ÉS SAMBUCUS?
“De la terra a la taula, creant oportunitats”
Sambucus som una empresa osonenca
professionals per a persones amb dificultats.

que

creem

oportunitats

Som cooperativa de treball, els treballadors i les treballadores en som socis.
Som empresa d’inserciósocial, d’oportunitats de treball per a persones amb
dificultats sociolaborals.
Som del territori i productors ecològics, pensem, treballem i cooperem per
a la sostenibilitat dels projectes i de l’entorn.
Tenim un restaurant, fem càterings, gestionem cuines per a col·lectivitats,
cultivem i assequem planta aromàtica i medicinal, participem en programes
formatius.
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Més informació:
Anna Arisa: 649 71 07 49
restaurant@sambucus.cat

Restaurant Sambucus
C/ Pintor Guàrdia, 6. MANLLEU
(Edifici Mercat Municipal)
Telf: 622 91 81 69

www.sambucus.cat
www.facebook.com/SambucusCooperativa
@sambucuscoop
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