
T R A D I Z I O N E  E  G A S T R O N O M I A

L A  P I Z Z E R I A  D E  L ' H O R T

 L 'HORT Cabri ls



ANTIPASTI
(per compartir)

 

 

 

 

PIZZA O PASTA
(a escollir)

 

Pizza Quattro Formaggi: Gorgonzola, Cabra, Rocafort i Mozzarella

Pizza Margherita, Mozarrella i Xerries

Pizza Bacon: Mozarella, Boletus, Bacon i Olives Negres

Pizza Tropicale: Mozzarella, Pinya i Pernil dolç

Spaguetti alla Carbonara

Fettuccine Aglio e Oglio

Rigatonni quattro formaggi

Bucatini all'Amatriciana amb un toc picant

 

DOLCE MOMENTO
 

Pastís de xocolata

 

LA NOSTRA CANTINA
 

Lambrusco

 Aigües minerals

Cafès i Infusions

Amanida mezclum amb formatge de cabra

gratinat, nous caramelitzades, panses i mel (V)

 

Croquetes de carn d'olla amb patata palla

 

Polpette alla parmiggiana

(Mandonguilles de vedella i porc amb albergínia,

tomàquet, alfàbrega i formatge parmesà)

Preu per persona: 27,00€ (Iva Inclós)

 L 'HORT Cabri ls

MENÚ

TRADIZIONE



ANTIPASTI
(per compartir)

 

 

 

PIATO PRINCIPALE
(a escollir)

 

Cuixes de pollastre de pagès farcides de pernil i formatge a la catalana

 Rissotto de ceps amb encenalls de formatge parmesà (V)

Escalopins de vedella al vi blanc amb xampinyons (Supl. 3,00€)

Morro de bacallà amb alls tendres confitats i alioli de codony (Supl. 3,00€)

 

DOLCE MOMENTO
 

Pastís xocolata

 
 

LA NOSTRA CANTINA
 

Mo blanc i negre DO Empordà ·  Aigües minerals · Cafès i Infusions

Amanida de mezclum, formatge brie, fruits secs, tomàquets xerries

i melmelada de fruits vermells (V)

 

Polpette alla parmiggiana

(Mandonguilles de vedella i porc amb albergínia, tomàquet, alfàbrega i parmesà)

 

Carpaccio di merluzzo

(Bacallà amb tomàquet natural, ceba rustida i oli d'alfàbrega) 

 

Preu per persona: 30,00€ (Iva Inclós)  L 'HORT Cabri ls

MENÚ

GASTRONOMICO



El nostres menús de grup a La Pizzeria de l 'Hort  estàn creats  per a grups a

partir  de 8 comensals  i  un màxim de 30,  en taula imperial .

Comencem amb 3 entrants per compartir  enmig de la  taula,  podent afegir

alguna referència més de la  carta.  En el  moment de la  reserva,  cal  escol l ir

un dels  dos menús.  Es pot  portar un pastís  (sempre que sigui  de pastisseria ,

per normativa sanitària)  i ,  en aquest  cas L 'Hort  us ofereix una copa de cava

amb el  pastís .

 

L 'horari  de servei  de restaurant és  de 13.00h a 16.00h en horari  de migdia i

de 20.30h a 23.30h en horari  de nit .  En cas de voler al largar una hora més

en sala privada,  el  cost  de servei  és  de 60,00€.

Aquest  menú es pot  degustar a la  notra terrassa compartida o en una de les

sales interiors de la  pizzeria,  podent ser privada en funció de la  capacitat

i  disponibi l i tat  en el  moment de formalitzar la  reserva.  S ' inclou el  muntatge

i  plànol  de la  sala.  No s ' inclou decoració,  que pot  ser contractada apart

o aportada pels  cl ients .

El  l l istat  de comensals  amb els  plats  escol l i ts  individualment,  així  com

necessitats  especials  ( intoleràncies al imentàries i  altres) ,  s ’hauran de l l iurar

com a màxim 7 dies abans de l 'esdeveniment.  Es poden donar de baixa

comensals  sense cost  f ins a 3 dies abans de la  data de la  celebració,  moment

en el  que s 'enviarà la  factura definit iva amb tots  els  serveix contractats

fins a la  data per ser abonada abans de l 'esdeveniment.

Per formalitzar la  reserva cal  fer el  pagament de 100,00€ en concepte de

bestreta.  Aquesta garanteix la  reserva en l 'espai  escol l i t  i  condicions

acordades.  En cas d ’anul · lació és  irretornable,  tot  i  que si  es  fa amb una

antelació de 30 dies es  pot  bescanviar per un altre servei .

Tots els  preus són per persona i  inclouen l ’ Iva corresponent.

Més informació i  Reserves:

esdeveniments@hort .cat  ·  937 533 350 ·  645 692 714  L 'HORT Cabri ls



TERRASSA L'ERA
Una terrassa

on gaudir tot l'any de

la bona cuina italiana

al centre de Cabrils
La nostra terrassa, amb tres

espais diferenciats, està

acondicionada per poder

gaudir-la tot l'any.

 

 L 'HORT Cabri ls



LA SALA GRAN

Espais on gaudir d'un

esdeveniment privat

 La  més versàtil de les nostres

sales interiors,  la Sala Gran tè una

capacitat fins a 30 comensals en

taula imperial. Disposa d'aire

acondicionat. Amb opció de ser

privada o compartida.

 

 

 

 

 

Tenim 3 sales per a un màxim de

12 comensals que són les nostres

sales més íntimes de la Pizzeria.

Espais ideals per a petits grups

que busquen un racó privat per

les seves celebracions. 

 L 'HORT Cabri ls

LES SALETES


