RESTAURANTS PARTICIPANTS AMB MENÚS
MES DE LA CARXOFA

BAVI VISTRO
C/ Pintor Marià Fortuny, núm. 30 - Tel. 93 661 25 42
Menú:
 Cada dia, un dels plats del menú, portarà la carxofa com a ingredient estrella.
PREU DIARI: 12,70 €
PREU DISSABTE: 15,45 €
Condicions: De dilluns a dissabte

CAL VITUS
Rbla. Rafael Casanova, 29 - Tel. 93 652 96 13
Primer plat a escollir:
 Amanida de cors de carxofes i lacón gallec amb vinagreta de mostassa antiga.
 Crep d'ibèric i mozzarella amb oli de carxofes.
 Carxofes farcides de botifarra de bolets.
 Canelons de bolets i carxofes gratinats al forn.
Segon plat a escollir:
 Bacallà gratinat al forn amb mussolina d'alls i xips de carxofes.
 Ploma amb reducció de vi negre i reducció de carxofes.
 Confit d'ànec amb salsa de gerds i xips de carxofes.
 Arròs mar i muntanya amb carxofes
Postres:
 Tatin de poma amb carxofes.
 Pastís de xocolata i nata amb carxofes.
PREU: 27 €
Condicions:
 De dijous a diumenge amb reserva prèvia
 Inclou beguda estipulada per l'establiment
 No inclou cafès
 Vins de la carta i begudes alcohòliques amb suplement
 Reserva prèvia necessària

DE TAPAS
Plaça de les Garrigues, s/n - Tel. 93 269 60 87
Menú:
 Strudell de milfulls de crema de carxofa i ametlla. Croquetes de carxofa,ceps i
brie. Coca de cervesa amb carxofa, ceba, pebrot i parmesà. Quiche de
cansalada i carxofa. Muffins de xistorra i carxofa
PREU: 9,95 €
Condicions:
 De dilluns a divendres al migdia

EL FOGÓN
Rbla. Rafael Casanova, núm. 4-6 - Tel. 93 654 23 44
Tots els dimecres del mes de març:
 Un plat del menú, elaborat amb carxofes de Sant Boi
Durant tot el mes de març:
 Carxofa de Sant Boi, com a ingredient extra de la pizza, a cost 0
PREU Menú: 11,60 €

EL POU DE LA BELETA
C/ Lluís Castells, núm. 37 - Tel. 93 222 73 42
Aperitiu:
 Xips de carxofa amb salsa Espinaler
Menú degustació:
 Búrgul amb crestes de gall i ou pota blava a baixa temperatura
 Suquet de rajada amb carxofa
 Cruixent de pota blava amb foie
Postres:
 Flam de fava tonka amb carxofa

PREU: 35 €
Condicions:
 Vi blanc o negre a escollir (D.O. Penedès). Inclou pa i IVA. No inclou cafè
 Recomanable fer reserva

EL RESTAURANT DE DALT (DIVERSUS)
Ctra. Santa Creu de Calafell, núm. 73 - Tel. 93 635 40 72
Primer plat:
 Trinxat de carxofes amb botifarra de perol de Jafre
Segon plat:
 Arròs melós de pollastre de corral, carxofes i cebetes glacejades.
PREU: 24 €
Condicions:
 Només migdies
 Inclou pa, beguda(1 per persona: aigua, copa de vi o refresc), postres o cafè
 Recomanable fer reserva

ESCÁNDALO
Ctra. del Prat, núm. 5 (Polígon Industrial Les Salines) - Tel. 93 630 96 96






3 i 4 de març: Timbal de carxofes i bacallà amb romesco + beguda
10 i 11 de març: Paella de Carxofes amb botifarra + beguda
17 i 18 de març: Carxofes a la brasa + beguda
24 i 25 de març: Mandonguilles amb carxofa i pèsols + beguda
30 de març i 01 d'abril: Timbal de carxofa i bacallà amb romesco + beguda.

PREU: 12,95 €
Condicions:
 Un plat diferent cada cap de setmana segons dates indicades i només al migdia
 Inclou beguda
 No inclou postres ni cafè

IL PECCATO DI CUPIDO
Rda. Sant Ramon, núm. 159 - Tel. 93 661 32 84
Plat 1:
 Coixí farcit de carxofa confitada amb cebeta pera, formatge de cabra en rotlle
regat amb fils de reducció de Mistela.
Plat 2:
 Galta de porc ibèrica amb crema de romesco i carxofes en tempura amb sèsam
negre
PREU: PVP 12 € dijous i divendres al migdia/ PVP: 16 € dissabte i diumenge al migdia

MARIMORENA
Rda. Sant Ramon, núm. 151 - Tel. 93 630 66 06
 Aperitiu de carxofa: Truiteta de carxofa, llentia caviar beluga i puntilla de clara
d'ou.
 Bunyols de carxofa i carxofa cruixent.
 Guacamole de carxofa amb sardina fumada.
 Favetes a la catalana amb cocotxes de bacallà.
 Cor de carxofa amb -" tiradito"- de corball.
 Ou a la romana amb calamar, ceba, carxofa i salsa de tinta.
 Postres: Pinya al forn, iogurt grec i nous.

PREU 30 €
Condicions:
 Només nits i caps de setmana.
 Entre setmana per encàrrec
 Pa i beguda no inclosa
 Reserva prèvia necessària

