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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

    #mostragarrigues2016

PATROCINADORS

Di
pò

sit
 le

ga
l: 

L-
11

30
-2

01
6 

· D
iss

en
y:

 jo
an

te
ixi

do
.n

et

Associació per al 
Foment del Turisme 

a les Garrigues

RESTAURANT LA GARBINADA GRANYENA DE LES GARRIGUES

Aperitiu i tastet d’olis del primer raig    
Olives mortes a l’estil de Granyena
Tres olis nous del primer raig amb pa torrat amb llenya d’olivera
Entrants
Coca de recapte d’elaboració pròpia
Brandada de bacallà amb tàrtar de tomata amb romaní
Caragols de la vall Major  a la llauna amb allioli fet a mà amb oli del primer raig
Arròs de bolets i verduretes de les Garrigues daurat al forn de llenya
Típic músic de les Garrigues amb porró de mistela
Vi negre ecològic de la nostra terra o cava brut nature i  aigua mineral 
Preu: 25 € (IVA inclòs)
* Menú disponible tots els divendres a la nit, els dissabtes al migdia i a la nit, i els diumenges al migdia.
* Cal que demanin el menú un mínim de 2 persones. Cal reservar taula amb antelació.
* Els dissabtes a la nit tenim música en directe (rumba catalana...).
Per 50,00 € de suplement per parella, podeu quedar-vos a dormir al nostre hotel de tres estrelles i esmorzar de pagès 
l’endemà a les nostres instal·lacions.

ERIGARD  LES BORGES BLANQUES

Per escollir
Caragols a la catalana o Esqueixada de bacallà
Per escollir
Medallons de peus de porc farcits de ceps o Bacallà a la catalana
Per escollir
Flam de coco o Préssec Melba
Vi del Vilosell, DO Costers del Segre subzona Garrigues
Pa, aigua mineral, gasosa, cafè i xopet
Preu: 40 € (IVA inclòs)
* Cal que demanin el menú un mínim de 2 persones.

El Consell Comarcal sortejarà, entre els comensals de cada restaurant, uns lots de productes de les Garrigues 
amb oli, vi, fruita seca, mel... (10 lots en total). Demaneu-ne una butllleta al restaurant per poder participar-hi.

Els àpats s’elaboren amb oli d’oliva verge extra de les Garrigues i se serveixen amb Cafès la Seo, 
100% natural i aràbic.
Els menús es poden degustar els dissabtes al migdia i a la nit, i els diumenges al migdia.
És recomanable reservar taula amb antelació.
Si teniu alguna al·lèrgia o intolerància, comuniqueu-ho al restaurant en el  moment de fer la reserva.

FIRES, FESTES I ACTIVITATS NOVEMBRE - DESEMBRE 2016
XVI Mostra de Teatre Còmic Amateur de les Garrigues  www.ccgarrigues.com
Fira de Santa Caterina d’Arbeca (27 de novembre) www.arbeca.cat
Fira de l’Oli i de Productes Artesans de Juncosa (27 de novembre) www.coopjuncosa.com
Festa de l’Oli de la Coop. Sant Isidre de les Borges Blanques (27 de novembre) www.terrall.es
Festa de l’Oli Nou de Castelldans (4 de desembre) www.castelldans.net
Festa de l’Oli dels Torms (4 de desembre) www.elstorms.cat/cooperativa
Fira Oleotèxtil de l’Espluga Calba (8 de desembre) www.olisdesplugacalba.com
Festa de l’Oli i de les Orelletes de la Pobla de Cérvoles (11 de desembre) www.agrpobla.com
Festa de l’Oli de la Cooperativa del Soleràs www.coopelsoleras.es 
Durant la Mostra Gastronòmica, exposició de llibres de cuina i contes de cuina a l’Hora del Conte de 
la Biblioteca Marquès d’Olivart de les Borges Blanques

   VISITES D’INTERÈS A LES GARRIGUES

PINTURES RUPESTRES DE LA VALL DE LA 
COMA I CASTELL DE L’ALBI
Tel. 973 175 004 (Ajuntament)

ELS VILARS, FORTALESA IBÈRICA A ARBECA
Tel. 973 160 182 (O� cina de Turisme) · www.vilars.cat
  973 160 008 (Ajuntament)

CASTELL I NUCLI ANTIC D’ARBECA
Tel. 973 160 182 (O� cina de Turisme)

ESPAI MACIÀ DE LES BORGES BLANQUES 
Tel.  973 140 874 · www.espaimacia.cat 

PINTURES RUPESTRES DEL COGUL 
Tel. 672 445 990 · www.cogul.cat

CASTELL DE L’ESPLUGA CALBA
Tel. 973 156 005 (Ajuntament)

CASTELL DE LA FLORESTA, 
SALA D’EXPOSICIONS TREBALLS DE LA PEDRA 
Tel. 973 141 094 (Ajuntament) · 659 294 542 
www.castelldela� oresta.com

ANTIC MOLÍ D’OLI DE FULLEDA
Tel. 973 156 201 (Ajuntament)

CENTRE DE LA CULTURA DE L’OLI I MUSEU 
DE L’OLI DE CATALUNYA A  LA GRANADELLA
Tel. 973 094 101  / 973 133 012 · www.culturadeloli.cat

MINFERRI, MUSEU DEL MOLÍ DE JUNEDA
Tel. 973 150 014 (Ajuntament)

ECOMUSEU DE L’OLI DE LA POBLA DE CÉRVOLES
Tel. 973 175 152 (Ajuntament)

NUCLI ANTIC DE VINAIXA
Tel. 973 175 722 (Ajuntament)

✆ 973 136 275
www.garbinada.com

Caragols de la vall Major  a la llauna amb allioli fet a mà amb oli del primer raig

✆ 973 140 082



RESTAURANT CA LA MARGARIDA  L’ALBI

Per picar
Torradetes amb botifarres i oli extra verge Baró de l’Albi
Carpaccio temperat de xampinyons amb oli de safrà i pinyons i gelat d’oli d’oliva
Tast de croquetes de poma de l’horta de les Garrigues
Vaset de cremós d’escudella amb piloteta
Arròs de peus de porc i caragols

Segons a triar
Bacallà amb parmentier de patata de Prades i cansalada o
Espatlla de xai con� tat a baixa temperatura amb farigola i allioli de mel de romaní de Claverol

Infusió de farigola blanca o Tisana digestiva de les Basselles  (Parc de les Olors de l’Albi)

Orelleta de l’Albi amb moscatell o Cremós de mel i mató i fruites vermelles

Celler
Petit Saó negre (Celler Mas Blanch i Jové)
Blanc Planell (celler del Castell del Remei)

Cafè 

Preu: 29 € (IVA inclòs)
*Tothom que degusti el menú gaudirà d’un descompte per visitar les Basselles Parc de les Olors.
*Cal reservar taula amb antelació.
*Menú mínim per a 2 persones.
*Les herbes aromàtiques, espècies del menú,  provenen de la producció artesanal de les Basselles (jardí etnobotànic).

RESTAURANT LA PLACETA ARBECA

Suquet de pera amb vi dolç
Capuccino de llenties amb cruixent de cansalada
Canaló farcit de capipota amb beixamel de foie
Bacallà amb all perfumat, coulis de tomata i safrà

Garró de porc amb sopa de carabassa, cogombrets i menta fresca

Flam de � gues con� tades i mató amb vi de nous d’Arbeca
Dauets de xocolata

Pa, aigua i vi  DO Costers del Segre (subzona Garrigues)
Cafè o infusió 

Preu: 29,50 € (IVA inclòs)
*Cal que demanin el menú tots els comensals de la taula.
* Se servirà una ampolla de vi per taula o per cada 4 menús.
* Cal reservar taula amb antelació. 

RESTAURANT HOSTAL BENET LES BORGES BLANQUES

El Vermut
Snacks Garrigues
Croqueta al caliu
All, pop i patata
Pollastre a l’ast
Broqueta de cassola de tros
Mandonguilla de corder, carxofa, pebrot i albergínia
Brou de bacallà i escalivada
Tàrtar d’arengada i romesco
Safrà i cereals amb mar i terra
Corball, api i olives
Porquet, poma i blat de moro
Ametlla i � ga
Test d’olives
Regalèssia de bastó, xocolata i moniato
Ametlles
Olives
Fruita dolça

Pa d’elaboració pròpia, aigua, cafè i vi DO Costers del Segre 
(1 ampolla cada 2 persones)

Preu: 39,60 € (IVA inclòs)
* Per la complexitat del menú només el fem per a taules completes.
* Si teniu alguna al•lèrgia o intolerància, si us plau, feu-nos-ho saber. Gràcies.

RESTAURANT EL SINDICAT DE TARRÉS TARRÉS

Entrants
Pa torrat amb oli
Olives arbequines
Ous de guatlla amb ratlladura de tòfona

1r plat
Caragols de Lleida amb llamàntol

2n plat
Filet de porc con� tat amb vi dolç amb castanyes i panses

Postres
Truita de xocolata

Vi de la DO Costers del Segre, subzona Garrigues, aigua mineral i  cafè

Preu: 29 € (IVA inclòs)
* El menú només se servirà amb reserva prèvia. Cal reservar taula amb antelació

✆ 695 813 297
www.laplacetarestaurant.cat

RESTAURANT EL CASTELL LA FLORESTA

Tast d’olis verge extra Garrigues 
Tàrtar de la nostra arengada amb raïm 
L’hort d’ametlla i ceps amb vegetals 
Coqueta de recapte i � ga 
El suc del sometent 
Amanideta de ganyims 
La nostra truita amb suc 
Entrepà al vapor de xulla i codony 
Cassoleta de tros 
Sorbet de fruita dolça 
Crema de Sant Josep amb pols de caramel i ametlla 
Ovella amb mel i músic
Miniorelletes amb rata� a 
Barretet de la Granadella 
Pa amb oli, sal i xocolata 
Maridatge de vins blanc i negre del Celler Matallonga, aigua i pa
Preu: 30 € (IVA inclòs)
* Se servirà una ampolla de vi per taula o per a cada 2 comensals.
* El menú només se servirà per taula completa.
* El cafè i les begudes extres no hi estan inclosos.

RESTAURANT MIRAVALL JUNEDA

Primer plat
Aperitius diversos
Oli del primer raig amb pa de ronyó i embotits de la comarca
Ravioli de peus de porc i botifarra negra
Fornada de coques casolanes

Segon plat 
Torre de bacallà amb escalivada i allioli gratinat d’ametlles

Postres 
Músic de fruita seca de les Garrigues i orelletes
Vi negre i blanc de Tomàs Cusiné, aigua, gasosa, cava, cafè i gotes 

Preu: 28 € (IVA inclòs)
*Cal reservar taula amb antelació. 
* Cal que demanin el menú un mínim de 6 persones.
* El 31 d’octubre (Castanyada) hi haurà espectacle dintre del cicle Nits a Miravall. 
El menú que se servirà serà el de la Mostra.

✆ 973 140 238
www.restaurantelcastell.com

RESTAURANT MASIA LES GARRIGUES LES BORGES BLANQUES

Menú degustació

Entrants de la Masia
Tastets d’oli nou amb pa torrat i olives arbequines 
Botifarra blanca i negra 
Ravioli de peus de porc, poma  i gingebre 
Caragols a la gormanda

Bacallà escaldat amb con� tura dolça de tomata 

Timbal de cua de bou amb la seva reducció

Ona de fruites vermelles amb glacé de cava

Pa, aigua mineral, cafè 100% natural, xopet d’orujo d’herbes

Vi o cava de la Masia

Preu: 38 € (IVA inclòs)
* Cal que demanin el menú tots els comensals de la taula, mínim 2 persones.
* Per als comensals del menú de la Mostra, els vins de les Garrigues tindran un 20% de descompte. 

RESTAURANT ELS FOGONS DE LA CARME CERVIÀ DE LES GARRIGUES

Menú degustació
Entrants:
Pa de ronyó amb oli del primer raig
Truita d’espinacs i fesols amb suc
Arròs de bacallà i caragols

Saltat de bolets frescos i crema de foie amb encenalls de pernil ibèric

Terrina de bacallà amb safrà, romer, patata i moniato cruixent

Postres
Pastís de galeta de vainilla i xupa-xups de maduixa, violetes i piruleta de xocolata blanca i negra 
amb ametlla

Preu: 30 € (IVA inclòs)
* Per als comensals del menú de la Mostra, els vins de la comarca tindran un preu especial. 
 Hi ha la possibilitat de fer vi a copes per acompanyar el menú.
* Cal fer reserva prèvia i avisar del nombre de comensals que voldran fer el menú.

✆ 973 141 033
www.masialesgarrigues.com

 ✆ 973 175 719 · 663 56 2182
www.restaurantcalamargarida.es

✆ 973 142 318
www.hostalbenet.cat

✆ 686 410 468
www.elsfogonsdelacarme.cat

✆ 973 050 257
973 150 650

www.miravall.cat✆ 973 175 676
www.elsindicattarres.com


