
XV JORNADES
GASTRONÒMIQUES
DE TARDOR DE 
TORREDEMBARRA
DEL 13 DE NOVEMBRE AL 
8 DE DESEMBRE DE 2015



Les Jornades Gastronòmiques de Tardor 
de Torredembarra t’ofereixen el bo  
i millor de la nostra cuina i alhora et 
conviden a poder gaudir del sorteig  
de 14 menús dobles a qualsevol  
dels restaurants participants.

Per cada menú individual que tastis 
et donarem una butlleta que hauràs 
d’omplir amb les teves dades personals. 
Durant el mes de desembre de 2015 es 
realitzarà el sorteig i als guanyadors 
se’ls avisarà segons les dades facilitades.

Cada persona participant només podrà 
rebre un premi. Participa i guanya!!!

pARTIcIpA  
I GUANyA  
UN MENú  

pER DUES 
pERSONES

Tots els menús 

gastronòmics  

són amb reserva 

prèvia a cada 

restaurant 

participant!

DARRERES  

VISITES Al FAR  

DE lA TEMpORADA 

Reserva la visita guiada pels  

dissabtes 14, 21 i 28 de novembre  

i 5, 6, 7 i 8 de desembre a:

turismetorredembarra.cat



1 Al cApONE DA FRANcO
Port Torredembarra, 8-9 
T. 977 643 337

Horari de cuina: 
De dilluns a divendres de 13 a 16 h.  
i de 19.30 h. fins tancament

MENÚ:

Escamarlans amb funghi porcini
                              

Amanida de patates i lluç  
amb vinagreta d’anxoves i menta
                              

Tagliatelle al blanc  
amb tòfona negra fresca.
                              

Cua de bou al vi Barberà  
amb polenta i castanyes
                              

Salami de xocolata amb gelat de violetes

Cafès inclosos

BEGUDA: 

Copa de vi Barberà d’Asti  
o Prosecco Blanc i aigua

2 cAl cOcO
C. Isaac Peral, 25 o c. Tamarit, 24
T. 977 640 412

Horari de cuina: 
Divendres, dissabtes, diumenges i festius  
de 13.30 a 16 h. i de 20.45 a 23 h.

MENÚ:

Crestes argentines de carn o tonyina
o
Gambes patagòniques a la planxa
o
Formatge provolone a la planxa  
amb pebrots confitats
o
Lletons de vedella o de corder al grill  
amb amanida de brots verds
                              

Arròs de ceps i verdures (mín. 2 per.)
o
Tàrtar de carn argentina  
amb patates fregides

Postres a escollir

BEGUDA:

Copa de vi o cervesa 
o aigua o refresc

3 cAN GlA
C. Conca de Barberà, 6-8
T. 977 641 324

Horari de cuina: 
De dimarts a diumenge  
de 13.15 a 16 h. i de 20 a 23 h.

MENÚ:

Carpaccio de bacallà i aranja
o
Crema de cranc de mar,  
rossinyols i alls tendres
o
Rotllets de verdura amb bolets i gambes
                              

Favetes amb sípia
o
All i pebre d’orada
o
Secret ibèric amb salsa de “Strogonof”
                              

Postres a escollir

Pa, cafè i xarrup inclosos

BEGUDA: 

Vi negre Ipsis Criança D.O. Tarragona  
o vi blanc Petit Siós D.O. Costers del Segre 
o cava Snou Brut Nature Reserva i aigua

25 €
IVA INCLÒS

27 €
IVA INCLÒS

20 €
IVA INCLÒS



4 cAN llUíS
Camí del Moro, 67 
T. 977 130 910

Horari de cuina: 
De dijous a dilluns  
de 13 a 15.30 h. i de 20.30 a 22 h.
 

MENÚ:

Aperitiu
                              

Saltejat de verdures de tardor
o
Cassoleta d’ous Can Lluís
                              

Filet d’orada al forn
o
Presa ibèrica a la brasa
                              

Catànies de Vilafranca amb xarrup d’arròs

BEGUDA: 

Vi negre o blanc de Bodegas Criol 
D.O. Bajo Aragón o aigua 

24 €
IVA INCLÒS

6 DElícIAS
Ctra. de la Pobla de Montornès, 25 
T. 977 641 152

Horari de cuina: 
De dimarts a diumenge  
de 13 a 16 h. i de 20 a 23 h.

MENÚ:

Aperitiu 
                              

Amanida de bacallà, olives d’Aragó  
i vinagreta de taronja
o
Carpaccio de vedella amb parmesà  
i amaniment a les fines herbes
                              

Mitjana de vedella (aprox. 500 gr.)  
a la brasa
o
Rèmol al forn
                              

Brownie amb xocolata calenta  
i encenalls de xocolata blanca
o
Sorbet de llimona amb Marc de cava

Cafès inclosos

BEGUDA: 

Vi blanc o negre D.O. Penedès o aigua 

5 clAMAR
C. Pescadors, 17 
T. 977 640 682

Horari de cuina: 
De dimecres a diumenge de 13.30 a 16.00 h. 

MENÚ:

Aperitiu: Llagostí amb cruixent d’arròs 
verd i croquetes de formatge i boletus
                              

Canelons de ceps
o
Timbal de tardor  
amb carpaccio de bacallà
                              

Xai confitat amb xalotes i moniato
o
Broqueta de tonyina amb salsa de soja i 
xips cruixents de patata violet i yuca
                              

Pastís de pastanaga fet a casa
o
Gelat de castanyes

Pa i cafès inclosos

BEGUDA: 

Vi blanc Xarel·lo 5 Viudas  
o vi negre Rene Barbier i aigua 

26 €
IVA INCLÒS

29 €
IVA INCLÒS



7 El cApITÁN
Pg. Rafael Campalans, 11 
T. 977 644 983

Horari de cuina: 
De 13 a 16 h. i de 20 a 22.45 h. Tots els dies excepte 
nits de diumenge, dilluns, dimarts i dimecres.

MENÚ:

Navalles amb bolets en salsa marinera
                              

Calamar de costa,  
papada confitada i carxofes
                              

Ploma ibèrica amb crema de celerí, 
trompetes negres i “mojo” vermell
                              

Test amb terra i brot de crema  
al vi de Marsala

BEGUDA: 

Vi blanc Giro Ribot blanc de blancs  
D.O. Penedès o vi negre Clos del gos 
D.O. Montsant 

8 El VAIXEll
Pg. Colom, 46 
T. 977 640 104

Horari de cuina: 
De dilluns a diumenge de 13 a 15.30 h. 
i divendres i dissabtes de 13 a 15.30 h. i de 21 a 23 h.

MENÚ:

Aperitiu:  
Xarrup de pa amb tomàquet i fuet
                              

Carxofes saltejades amb ibèric i foie
                              

Crema de ceps amb mini flam
                              

Galtes de rap a la marinera
                              

Pa, vi i xocolata

Cafès inclosos

BEGUDA: 

Vi blanc o negre o rosat Conde de Caralt 
D.O. Catalunya o aigua mineral Solán 
de Cabras

30 €
IVA INCLÒS

28 €
IVA INCLÒS

9 HOSTAl cOcA
C. Antoni Roig, 97 
T. 977 640 055

Horari de cuina: 
Tots els dies de 13 a 15 h. i de 20 a 22 h.  
Tancat diumenge nit

MENÚ:

Aperitiu
                              

Canelons d’espinacs i fruits secs. 
o
Amanida de tardor amb boletus  
i vinagreta d’avellana
                              

Melós de vedella amb salsa trufada  
i xips de carbassa
                              

Postres de la casa

Cafès inclosos

BEGUDA: 

Vi Miquel Pons del Penedès o aigua

25 €
IVA INCLÒS



10 lA cUINA D’EN BASIlI
Ctra. de la Pobla de Montornès s/n,  
Clarà - T. 977 643 832

Horari de cuina: 
De diumenge a dijous de 13 a 16 h. i divendres i 
dissabte de 13 a 16 h. i de 20 a 23 h. (dimarts tancat)

MENÚ:

Aperitiu: Mini croquetes de gambes
                              

Cremós de carbassa,  
ou escumat i crema de foie
                              

Milfulls de carxofes, pop i sípia
                              

Mosaic de porc al raïm i verduretes
                              

Gelat de crep suzette amb la seva salsa

BEGUDA: 

Vi i aigua

11 lA SIRGA
Pg. Colom, 29  
T. 977 640 727

Horari de cuina: 
De dilluns a diumenge de 12 a 1 h.

MENÚ:

Carpaccio de mango amb làmines  
de magret d’ànec en cúpula de ruca  
i pinyons en vinagreta
o
Raviolis artesans farcits de foie saltejats 
amb mantega i làmines de tòfona negra.
o
Piràmides de carbassó a la brasa  
farcides de formatge de cabra  
gratinat amb formatge fumat
                              

Entrecot de vaca vella madurada  
a la brasa amb patates rostides
o
Tempura de llagostins i verdura de 
temporada al contrast de salsa agredolça
o
Rissotto de mar i muntanya amb bolets  
del Pirineu, sípia i escamarlanets de la Torre
                              

Tiramisú al coco o Pastís amb crema 
de xocolata i maduixa o Assortit de fruites 
de temporada

Pa i cafès inclosos

BEGUDA: 
Ampolla de vi per parella i aigua

12 lAS pAlMERAS
Pg. Rafael Campalans, 16  
T. 977 640 027
Horari de cuina: 
De diumenge a dimarts i dijous de 13 a 16 h.  
i divendres i dissabte de 13 a 16 h. i de 20 a 23 h.
Tancat per vacances del 2 al 18 de novembre

MENÚ:

Carpaccio de vedella gallega  
amb tòfona negra i parmesà
                              

Bacallà a la graella i vieira amb moixernó
                              

Medalló de filet de vedella  
amb crema de foie i saltejat de rossinyols
                              

Bombó de Ferrero Rocher

BEGUDA: 

Maridatge amb vi Capitol

30 €
IVA INCLÒS

27’50 €
IVA INCLÒS30 €

IVA INCLÒS



13 l’AVI VITAlI
Av. Verge de Montserrat, 33 local 1 
T. 977 640 787

Horari de cuina: 
De dimarts a diumenge de 13 a 15.30 h. 
i divendres i dissabte de 20 a 22.30 h.

MENÚ:

Assortiment de bolets de temporada i 
gambes en caneló amb la seva crema
o
Amanida tèbia de favetes baby, cruixent 
de cansalada ibèrica i fruits secs
                              

Ossobuco estofat amb rissotto 
de ceba caramel·litzada
o
Cueta de rap en el seu suc acompanyada 
de romesco i cruixent de verduretes
                              

Fruites gelatinitzades amb crema  
de iogurt i melmelada casolana de pruna

Cafès inclosos 

BEGUDA: 

Vi Ipsis D.O. Tarragona

14 ÒXID
Pg. Colom, 43 
T. 977 641 952

Horari de cuina: 
De dilluns a dijous de 13 a 16 h. i de divendres  
a diumenge de 13 a 16 h. i de 20 a 23 h.

MENÚ:

Aperitiu de benvinguda
                              

Carpaccio de figues amb encenalls  
de foie i reducció de Pedro Ximénez
o
Crema de carxofes  
amb cruixents de pernil ibèric
                              

Llom de rap a la planxa  
amb salsa de cloïsses i llagostins
o
Magret d’ànec amb salsa  
de maduixes a les 5 pebres
                              

Escuma de crema catalana
o
Pastís casolà de formatge

BEGUDA:  

Vi blanc Frai Germán D.O. Rueda  
o negre Garbó D.O. Priorat

25 €
IVA INCLÒS

30 €
IVA INCLÒS
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