. L’OBRADOR .

Menjar per emportar

LLISTAT DE PLATS

cuina vegana - cuina vegetariana - cuina tradicional

Al nostre Obrador elaborem plats amb receptes tradicionals, veganes
i vegetarianes, amb productes de qualitat i de manera natural
amb el procés "cook&chill", es cuina i es refreda controlant la seva
temperatura per mantenir els aliments amb totes les seves propietats
i garantir la seguretat alimentaria.
T'oferim un llistat de plats per gaudir d'una dieta sana i equilibrada
combinant diferents ingredients naturals i de temporada.
Separat per famílies i tipus de cuina pots fer l'elecció dels plats que
més t'agraden i et fem un pressupost, ja que els preus de les matèries
primes varien depenent de la temporada.

C/Migdia nº 20, (baixos)
43500 - TORTOSA Tel. 6382050677/977504345
supersa.obrador@gmail.com

AMANIDES I ENTRANTS
tipus
Amanida de formatge de cabra
Amanida Cèsar
Amanida d'esqueixada
Amanida Supersà
Amanida de patata amb alinyo de mostassa
Bunyols de bacallà
Boletes d'espinacs i pistatxos
Carpaccio de carbassó
Croquetes de pernil ibèric
Croquetes de bolets
Empanadilles veganes
Empanadilles de pernil i formatge de cabra
Esqueixada de bacallà
Gambes a la crema
Fingers de seitan
Fingers de pollastre
Pastis de tonyina

PRIMERS PLATS

VT
TR
TR
VG
VG
TR
VG
VG
TR
VG
VG
TR
TR
TR
VG
TR
TR

verdura / cereals / llegums / pasta

Verdura
Musaka de bolets
Parrillada de verdures amb salsa romesco
Pastis de patata, bolets i bolonyesa vegetal
Crema verda d'espinacs, pistatxos i espàrrecs
Crema de pastanaga, boniato i carabassa amb llet de coco i gingebre
Greenpatxo
Gazpatxo
Sopa de tomata i vinagreta de mòdena
Vichyssoise
Brocoli soja tereyaki

tipus
VG
VG
VG
VG
VG
VG
VG
VG
VG
VG

Cereals
Quinoa amb espinacs,xerris, pinyons, alfàbrega i pesto vegà
Quinoa amb portobello i tofu cremós
Cus-Cus de bolets amb hummus
Tabulé de cus-cus

tipus
VG
VG
VG
VG

Arròs / Fideuà
Arròs amb poma i curri
Paella de verdures
Paella de Marisc

tipus
VG
VG
TR

Llegums
Llenties al curri
Duo de llegums (cigrons i mongetes) encebats amb salsa tahini
Saltejat de cigrons amb muselina de brocoli
Empedrat de cigrons amb pera, alvocat, mahonesa de tofu cremós i vinagreta de mostassa antiga
Tabulé de llenties

tipus
VG
VG
VG
VG
VG

Pasta
Espaguetti al pesto
Macarrons amb bolonyesa vegetal
Macarrons amb bolonyesa de carn
Ravioli ricotta amb salsa ﬁorentina
Sorentini vegà amb salsa de bolets
Canelons XXL de paté de bolets i mousse d'alberginia i pebrot
Canelons de pollastre
Canelons de conﬁt d'ànec i poma de caramel.litzada
Canelons d'espinacs i pistatxos amb beixamel vegana
Canelons XXL de brandada de bacallà
Lasanya vegetal i beixamel sense lactis

VT
VG
TR
VT
VG
VG
TR
TR
VG
TR
VG

SEGONS PLATS

Carn / Peix / Vegetarià / Vegà

Carns
Melós de vedella cuit a baixa temperatura amb la seva reducció de bolets i parmentier de poma
Jarret de vedella amb prunes i pinyons
Secret ibèric a les ﬁnes herbes i reducció de cervesa negra CREO
Filet Rus de vedella amb salsa de mostassa antiga
Filet de vedella milanesa
Mandonguilles de vedella amb sìpia
Ternasco
Broquetes de pollastre al estil Marroqui amb salsa de mel i mostassa
Rotllet de pollastre farcit de verduretes i foia amb salsa cremosa de bolets
Pernilets de pollastre tereyaki amb arròs al curri
Cuixa de pollastre al forn a,mb patata, pastganag i ceba
Conﬁt d'anec amb parmentier
Ternasco al forn
Solomillo de vedella al forn amb verdures al grill i salsa al pebre a banda

tipus
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR

Peixos
Bacallà amb muselina de brocoli
Bacallà amb samfaina i olivada
Bacallà "AJOARRIERO"
Bacallà a la llauna

tipus
TR
TR
TR
TR

Vegetarià
Pastis de formatge de cabra
Pastis d'espinacs i verduretes
Crep al forn d'espelta amb espinacs, bolets, formatge i beixamel
Crep d' alvocat amb verdures al grill i formatge edamm

tipus
VT
VT
VT
VT

Vegà
Rotllets d'alberginia amb verduretes, ricotta d'anacards i beixamel de coco
Twice backed boniato amb allioli d'anous
Seitan storganoﬀ
Seitan au vi
Tofu al estil asiaticrema de cacahuet
Hamburguesa vegana de verdures

tipus
VG
VG
VG
VG
VG
VG

PLATS INFANTILS
tipus
Croquetes de pollastre
Pizza Pernil dolç i formatge
Pitza de bacon i xampinyons
Pitzza de tonyina
Truita de patata
Canelons de pollastre
Macarrons amb bolonyesa de carn
Filet de vedella a la milanesa
Fingers de pollastre

TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR

