Manlleu

Dalt Vila, 4 i 5 de maig de 2O19
www.manlleu.cat

Flors
que són
vida

Comerç en Flor
Acció protagonitzada pels comerços de
Manlleu en què donen rellevància al món de la
floricultura i horticultura a través de les seves
activitats comercials.
Mercat foral, parades, tallers, activitats,
concursos, gastronomia...
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Mercat en Flor
dies 4 i 5 de maig
1a edició. Flors que són vida

Mercat de venda de flors, plantes
d’interior i d’exterior, aromàtiques,
culinàries, medicinals, planter...
També trobareu mobiliari i
complements de jardí, eines,
materials i testos.
Productes de cosmètica
natural, dietètics i ecològics.
Espai de degustació
de productes florals.
Dissabte, 10.00 -20.00 h.
Diumenge, 10.00 -14.00 h.
Dalt Vila

Mercat en Flor
dies 4 i 5 de maig
Tallers i activitats

Aprèn a fer productes d’higiene
i cosmètica natural com pasta de
dents, exfoliants, tònics, sals de bany.
Tallers de productes dietètics i begudes.
Manualitats. Activitats florals
infantils i familiars.
Espai obert a la participació
de qui vulgui ensenyar les seves
habilitats en la temàtica floral.

Visita al campanar

Atreveix-te a pujar al campanar de l’església
de Santa Maria per descobrir unes fantàstiques
vistes panoràmiques de Manlleu i la plana de Vic.
Dissabte, 11.00-14.00 h. i 17.00-19.00 h.
Diumenge, 11.00-14.00 h.

del 3 al 19 de maig
Concurs d’aparadors florals

Primer concurs d’aparadors
comercials del Comerç en Flor.
Consulteu les bases a www.manlleu.cat

Gastronomia

Menús específics per al Comerç en Flor amb degustació
de plats com: crema de remolatxa amb flor de saüc,
amanida de maduixes i pensaments, raviolis de bolets
amb flor de gerani, llenguado fresc amb salsa de roses,
sorbet de llimona amb flor elèctrica, pastís de mató
amb menta fresca, còctels florals...
Consulteu la relació de restaurants participants.

GASTRONOMIA
Comerç en Flor
del 3 al 19 de maig
Bar Restaurant

Cafè Foment

C/ Enric Delaris, 28 Tel. 676 31 82 59

Restaurant

Cal Batlle

Av.Pirineus, s/n Tel. 93 851 2O 72
www.restaurantcalbatlle.com

Restaurant

Fonda Torres

Pg.de St. Joan, 42 Tel. 93 85O 61 88

hoteltorres@torrespetit.com /www.hoteltorres.com

Restaurant

L’Origen

C/ Sant Pere, 7 Tel. 93 85O 72 94
(al restaurant o per emportar)

www.lorigen.cat

Cerveseria Restaurant

Manlleuet

Pl.Fra Bernadí, 23 Tel. 93 851 73 89
www.manlleuet.cat

Bar Restaurant

Nuremberg & Bombolla

C/ Montseny, 2 Tel. 93 142 37 72
vilalexandra13@gmail.com

Restaurant

Sambucus

Mercat Municipal de Manlleu Tel. 622 91 81 69
restaurant@sambucus.cat /www.sambucus.cat

