RESTAURANTS PARTICIPANTS AMB MENÚS
MES DE LA CARXOFA

BAVI VISTRO
C/ Pintor Marià Fortuny, núm. 30 - Tel. 93 661 25 42
Primer plat:
 Crema de carxofes, cúrcuma i civada amb formatge fresc i llavors de carbassa.
Segon plat:
 Cruixent de pollastre, amb tàrtara de carxofes i nous
PREU: 12.20 €
Condicions:
 Disponible de dilluns a divendres.
 Inclou beguda, postres o cafè

BLANC&NEGRE - HOTEL EL CASTELL DE SANT BOI C/ Del Castell, núm. 1 - Tel. 93 640 07 00
Menú diari:
 Plats realitzats amb carxofes de Sant Boi
PREU: 16,50 €
Menú de cap de setmana i festius:
 Plats molt elaborats, realitzats amb carxofes de Sant Boi
PREU: 29 €
Condicions:
 Només migdies
 Necessari reserva prèvia

CAL VITUS
Rbla. Rafael Casanova, 29 - Tel. 93 652 96 13
Primer plat a escollir:
 Amanida amb cors de carxofes i lacon gallec, amb vinagreta de pinyons
 Coca d'escalivada, amb formatge brie i salmó fumat.
 Carxofes farcides amb botifarra de bolets
 Canelons de carn amb beixamel de carxofes
Segon plat a escollir:
 Ploma ibèrica amb parmentier de carxofes
 Bacallà gratinat amb mussolina d'alls i xips de carxofes
 Confit d'ànec amb salsa de gerds i xips de carxofes
 Mitjana de vedella, amb salsa de carxofes
Postres:
 Flam de carxofes
 Pastís de formatge amb mousse de carxofes
 Pastís de xocolata i nata amb carxofes
PREU: 25 €
Condicions:
 De dijous a diumenge
 Inclou beguda estipulada per l'establiment.
 No inclou cafès
 Vins de la carta i begudes alcohòliques amb suplement
 Necessari reserva prèvia

DE TAPAS
Plaça de les Garrigues, s/n - Tel. 93 269 60 87
Menú:
 Inclou un plat elaborat amb carxofa de Sant Boi
PREU: 9,45 €
Condicions:
 De dilluns a divendres al migdia
 Inclou primer plat, segon plat i postres

DROOP ÀCCURA SANT BOI (DIVERSUS)
C/ Pollancres, núm. 2 - Tel. 93 630 95 74
Primer plat:
 Parmentier a la tòfona, amb saltat de carxofes de Sant Boi i pernil ibèric
Segon plat:
 Canelons de bacallà, amb carxofes de Sant Boi i beixamel d'espinacs frescos.
PREU: 15 €
Condicions:
 Només migdies
 Inclou pa, beguda, postres o cafè.

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:
 Botifarra de Sant Boi, amb escuma de carxofa
Menú degustació:
 Amanida de carxofa de Sant Boi, amb poma i vinagreta de pinyons
 Terrina de pota blava, carxofa i briox torrat
 Ou pota blava a baixa temperatura, amb guisat de tripa de bacallà
 Galta de vedella, puré de patates i carxofa
Postres:
 Tarta de poma, amb gelat de canyella fet a casa
 Vi blanc o negre a escollir (D.O. Penedès)
PREU: 35 €
Condicions:
 No inclou ni pa ni cafè
 Recomanable fer reserva

EL RESTAURANT DE DALT (DIVERSUS)
Ctra. Santa Creu de Calafell, núm. 73 - Tel. 93 635 40 72
Primer plat:
 Parmentier de carxofes de Sant Boi amb gelée de Patxaran, encenalls de foie,
trompetes de la mort i pinyons.
Segon plat:
 Estofat de mongetes de Santa Pau amb carxofes, cloïsses i dauets de bacallà
PREU: 22,50 €
Condicions:
 Només migdies
 Inclou pa, beguda, postres o cafè
 Recomanable fer reserva

ESCÁNDALO
Ctra. del Prat, núm. 5 (Polígon Industrial Las Salinas) - Tel. 93 630 96 96
 Paella de botifarra amb carxofes
PREU: 12 €
Condicions:
 Només caps de setmana i festius 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:
 Risotto d'espàrrecs, trufa i carxofa
Plat 2:
 Pizza de romesco, espàrrecs i carxofa
PREU: 7 € (per plat)
Condicions:
 Plat 1: dimecres i dijous al migdia
 Plat 2: dimecres i dijous nit

LA LOLA
C/ Nou, núm. 25-27 - Tel. 646 96 85 88
 Timbal de patata i carxofa amb ou trencat i pernil ibèric
PREU: Consultar amb l'establiment

MARIMORENA
Rda. Sant Ramon, núm. 151 - Tel. 93 630 66 06
Menú de carxofa - degustació -:
 Flor de carxofa farcida de foie
 Coca de pa a la brasa amb escalivada, carxofa i formatge de cabra
 Ou a la romana amb calamarcets guisats amb ceba i carxofa
 Arròs socarrat amb sèpia, pollastre i carxofa
 Postres del dia
 Inclou pa i una beguda
Nota: Aquest menú podrà ésser canviat per aborriment...
Menú diari:
 Plats amb carxofa
Menú gastronòmic:
 7 plats on la carxofa i el pollastre de pota blava són els protagonistes
Carta disponible tots els dies, on es poden trobar plats com els bunyols de carxofa,
pollastre pota blava amb trinxat de carxofes, arròs negre amb carxofes....
PREU Menú de carxofa: 25 €
PREU Menú diari: 14,50 €
PREU Menú gastronòmic: Consultar amb l'establiment
Condicions:
 Menú de carxofa: De dimarts a divendres al migdia
 Menú diari: De dimarts a divendres al migdia
 Menús gastronòmic: Dijous i divendres nit i dissabte tot el dia
 Necessari reserva prèvia

