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6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 i 28 de novembre
 4, 5, 6, 8, 11, 12, 18 i 19 de desembre

ACTES ORGANITZATS EN COL·LABORACIÓ AMB LA MOSTRA GASTRONÒMICA

El Consell Comarcal sortejarà entre tots els participants de la Mostra 
Gastronòmica unes entrades al Centre d’Interpretació de les Garrigues 
i uns lots de productes de les Garrigues. 

A la Biblioteca Marquès d’Olivart, exposició de llibres de cuina.

Coincidint amb la X Mostra de Teatre Còmic Amateur de les Garrigues, 
hi haurà algunes representacions teatrals. Consulteu la graella 
d’actuacions 
al web www.ccgarrigues.com. L’entrada és gratuïta.

ORGANITZADORS

CONSELL COMARCAL DE LES GARRIGUES
OFICINA DE TURISME
Av. Francesc Macià, 54  ·  25400 Les Borges Blanques  ·  973 142 658
consell@garrigues.cat  ·  turisme@garrigues.cat
www.ccgarrigues.com  ·  www.turismegarrigues.com

PATROCINADORS
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16a Mostra Gastronòmica de les Garrigues 2010
RESTAURANT CARRO BLANC  |  LES BORGES BLANQUES 
Sopa freda d’escalivada
Broqueta de tupina amb iogurt aromatitzat amb herbes de les Garrigues i oli verd
Sopa de bacallà i ou de corral amb crosta
Truita de riu amb cremós de moscatell i raïm
Royale de conill de les Garrigues amb confitura de patata i castanyes
Delícies dolces de tardor

Pa, aigües minerals, vi DO Costers del Segre subzona Garrigues i cafè

* Es pot degustar aquest menú tots els dies de la setmana.

Preu: 50 € Tel. 973 142 140

RESTAURANT ERIGARD  |  LES BORGES BLANQUES 
Caragols a la catalana
Medallons de peus de porc farcits de bolets
Cremós de préssec

Vi negre DO Costers del Segre
Aigües minerals, cava Anna Amigo, cafè

* Mínim 2 persones.

Preu: 44 € Tel. 973 140 082
 
RESTAURANT MASIA LES GARRIGUES  |  LES BORGES BLANQUES
Entrants la Masia
Sopeta de tomates naturals amb crema d’alfàbrega
Bacallà amb llit d’espinacs i crema de formatge del Cadí
Costella d’ibèric amb mel i cruixent de poma
Carpaccio de cítrics amb oli d’oliva verge extra aromatitzat amb menta

Pa, aigües minerals, cafè100 % natural, xopet d’orujo d’herbes
Vi o cava de la Masia

* Cal que demanin el menú tots els comensals de la taula, mínim 2 persones.

Preu: 39,50 € Tel. 973 141 033

RESTAURANT MASIA SALAT  |  LES BORGES BLANQUES
Tastet de coques casolanes amb oli del primer raig

Crema de carabassa amb foie i trompetes
Cuixa d’ànec amb figues

Hexàgon d’avellana amb salsa de xocolata

Aigua, vi negre Colors de Cérvoles DO Costers del Segre subzona Garrigues i cafès

* Es pot degustar el menú tots els dies de la setmana, migdies i nits.

 Tel. 973 142 392  Preu: 35 €

RESTAURANT ELS FOGONS DE LA CARME   |  CERVIÀ DE LES G.
Cuixeta de guatlla a la vinagreta

Bunyols d’olives arbequines i olivada negra
Gelat d’espinacs amb formatge del tupí

Canelons de ceps i foie amb crema de parmesà
Conill desossat amb prunes i castanyes glacejades

Pastís de formatge amb melmelada de tomata i teula de xocolata picant

Vi, aigua i cafè

* Per als comensals del menú de la Mostra, els vins de la comarca tindran un preu especial.

 Tel. 686 410 468  Preu: 29,50 €

RESTAURANT LA GARBINADA  |  GRANYENA DE LES G. 
Pastís d’escalivada amb cobertura de formatge de cabra i pinyons gratinat al forn

Arròs de bacallà amb caragols de secà
Orelletes de les Garrigues amb porronet de mistela

Vi negre varietats shiraz & cabernet sauvignon 
Aigües minerals, infusions, cafè, xopet d’orujo d’herbes d’elaboració pròpia 

* Cal que demanin el menú mínim 2 persones.

 Tel. 973 136 275  Preu: 30 €

RESTAURANT LO LLUIS  |  EL VILOSELL
Romesco del Vilosell amb bacallà esqueixat

Favetes saltades amb botifarra negra casolana, cansalada virada i bolets
Peus de porc a la brasa amb bolets i patates al caliu

Músic, gelat i crema catalana feta a casa
Orelletes

Vi Vilosell blanc o negre DO Costers del Segre subzona Garrigues
Cafès, xopets

 Tel. 973 175 906  Preu: 30 €

Els àpats s’elaboren amb oli d’oliva verge extra de les Garrigues i se serveixen amb Cafès la Seo, 100% natural i aràbic.
La majoria dels menús s’acompanyaran amb vins de les Garrigues.
Els menús es poden degustar els dissabtes, al migdia i a la nit, i el diumenges al migdia.
Els preus dels menús porten l’IVA inclòs.  
És recomanable reservar taula amb antelació.


