Mes de la Carxofa 2020
RESTAURANTS AMB MENÚ

BAVI VISTRO
C. Marià Fortuny, 30 Tel. 93 661 25 42
Menú:
Cada dia, un dels plats del menú portarà la carxofa com a ingredient estrella.
Preu diari 14€ i dissabtes 19,90€
Condicions: de dilluns a dissabte

SALA 6
C.Jaume I, 32 Tel. 93 661 61 12
Entrant: Carxofa de Sant Boi a la villanella: carxofa farcida de pa ratllat,
pinyons, menta, panses i parmesà.
Primer: Carxofa al forn: carxofa al forn servida amb speck cruixent i salsa
gorgonzola dolça.
Segon: arròs cremós de carxofa i gambes
(Inclou beguda a escollir: aigua, refresc, cervesa o copa de vi)
Preu: 19,90 €
Condicions: Vespres de divendres i dissabte.
Cal reserva prèvia al 93 661 61 12

ART IBÈRIC
C. Lluís Pascual Roca, 11 Tel. 93 652 36 12
Menú: Carxofes escalfades (romana) amb ous escalfats i fideus de pernil ibèric
sobre crema de romesco
Preu: 16,50 € Menú migdia del dissabte
El preu inclou primer i segon. Postres o cafè

ESCÁNDALO
Ctra. del Prat, núm. 5 (Polígon Industrial Les Salines) Tel. 93 630 96 96
Menú: Paella de carxofes amb botifarra de ceps.
Mandonguilles de carxofes
Carxofes guisades amb cloïsses
Preu: 12,50 €
Condicions: El menú inclou 1 plat + 1 beguda (aigua, cervesa, refresc o copa
de vi).
Menú aplicable per a cap de setmana: dissabte migdia i nits. Diumenge només
al migdia.

EL CASTELL
C. Castell. 1 Tel. 93 640 07 00
Menú: Menú diari amb carxofa del Parc Agrari
Preu: 16,50 € de dilluns a divendres i 29 € de caps de setmana
Condicions: Només migdies

SOMBÒ CUINA SANA
C. Jaime I, 1-15 Tel. 693 81 67 06
Menú: Dintre del menú diari inclourem plats amb carxofa (amanides, cremes,
truites, coques i especialitats del dia).
Preu: Menú complet 11,50 €. Menú plat combo 10,50 €
El menú inclou: primer, segon i postres. Cafè o infusió. Reserva prèvia

CAL VITUS
Rbla. Rafael Casanova, 29 Tel. 93 652 96 13
Menú:
Amanida amb cors de carxofes i lacón gallec amb vinagreta de pinyons
Tempura de carxofes i hortalisses
Carxofes farcides de botifarra i bolets amb fons de romesco
Croquetes de bacallà i carxofes
Calamarsets de platja amb xips de carxofes
Arròs mar i muntanya amb carxofes
Postres:
Tatin de poma amb carxofes
Pastís de xocolata amb nata i carxofes
Preu: 28,50 € IVA inclosa la beguda, vi de la casa

MARIMORENA
Ronda Sant Ramon, 151 Tel. 93 630 66 06
Menú:
Aperitiu: Bunyols de carxofa
Entrants a triar:
Calçots de romesco i carxofa o
Bomba de carxofa i pota blava o
#FinsElsPebrotsDeLaCarxofa (plat sense carxofa)
Segons a triar:
Arròs del Molí del Rafelet amb carxofa i pota blava o
Peix del dia o
Altres plats amb o sense carxofa que ens vinguin de gust cuinar avui
Postres del dia
Beguda: Cervesa Sant Miguel Magna i 2 copes de vi Arrelium blanc o negre
DO Penedès
A més, altres plats a la carta amb carxofa com: carxofes fregides, truita de
carxofes, flor d’hivern amb cor de foie i pistils, trinxat de carxofes.
Se servirà tots els dies, no inclou cafè. Cal reserva prèvia
Preu: 33 €

EL POU DE LA BELETA
C. Lluís Castells, 37 Tel. 93 222 73 42
Menú:
Iogurt de carxofa amb botifarra esparracada
Coulant de carxofa amb pernil
Crema de nyàmeres amb espaguetis de calamar i ou pota blava a baixa
temperatura
Ratllada en suquet amb carxofes i ruille
Crep de pollastre del Prat amb cítrics i bròquil ratllat
Postres:
Crema de cafè amb escuma de Cynara
Inclou 2 copes de vi blanc o negre i cervesa d’aperitiu
No inclou cafè, cal reserva prèvia
Preu: 40 €

EL RESTAURANT DE DALT (Diversus)
Ctra. Santa Creu de Calafell, 73 Tel. 93 635 40 72
Menú:
Primer plat: Saltat de carxofes i calçots a la brasa amb crema de torta de la
serena, romesco i cecina
Segon plat: Vieires a la meunière, carxofes en textures, botifarra del perol, foie
i trompetes de la mort
Inclou pa, beguda (1 per persona: aigua, copa de vi o refresc), postres o cafè.
Horaris del menú: només migdia
Preu: 27 € laborables de dilluns a divendres. 28,50 € dissabtes i festius

DE TAPAS
Pl. de les Garrigues, s/n Tel. 93 269 60 87
De dilluns a divendres s'inclou un plat elaborat amb carxofa, com per exemple:
Quiche de carxofa
Croquetes de carxofa
Strudel de Carxofa
Coca artesana de carxofa
Muffin de carxofa
Etc.
De dilluns a divendres migdia
Preu: 10,95 €

