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ORGANITZADOR

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
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El Consell Comarcal sortejarà, entre els comensals de cada restaurant, uns lots de productes de les Garrigues 
amb oli, vi, fruita seca, mel... (9 lots en total). Demaneu-ne una butllleta al restaurant per poder participar-hi.

FIRES, FESTES I ACTIVITATS NOVEMBRE - DESEMBRE 2017

XVII Mostra de Teatre Còmic Amateur de les Garrigues  www.ccgarrigues.com
La primera premsada, oli, art i gastronomia de la Granadella (5 de novembre)  
Mostra de l’Oli Verd de la Coop. Sant Isidre de les Borges B. (19 de novembre)  www.terrall.es
Fira de Santa Caterina d’Arbeca (26 de novembre) www.arbeca.cat
Fira de l’Oli i de Productes Artesans de Juncosa (26 de novembre) www.coopjuncosa.com
Festa de l’Oli Nou de Castelldans (3 de desembre) www.castelldans.net
Festa de l’Oli Nou de la Cooperativa del Soleràs (3 de desembre) www.coopelsoleras.es 
Festa de l’Oli Nou dels Torms (3 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 (17 de desembre) www.agrpobla.com
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

CONJUNT RUPESTRE DEL COGUL 
Tel. 672 445 990 · www.cogul.cat 

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

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

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.ca

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

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

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

MUSEU DE CAL PAUET DE LES BORGES BLANQUES 
Tel. 619 972 250 · www.museulesborges.com

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

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

PARC DE LES OLORS DE LES BASSELLES DE L’ALBI  
www.lesbasselles.cat

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

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

RESTAURANT EL DRAC ELS OMELLONS

Menú degustació
 Vermut de la casa
Patata bomba amb allioli del 1r raig
Triangles de botifarra negra d’Arbeca i poma caramel•litzada

 Vi blanc Drac Màgic de Tomàs Cusiné
Esqueixada de bacallà a l’estil del Drac
Niu de patata amb ou de guatlla ferrat amb oli Spelunca
Guatlla escabetxada sobre llit d’enciams de la terra
Carpaccio de peus de porc amb reducció de rata� a i pinyons

 Vi negre Drac Màgic de Tomàs Cusiné
Degustació de dauets de bacallà: Gratinat amb allioli i ametlla garapinyada; amb samfaina; 
amb mel i pols de blat de moro i nous
Melós d’espatlla de corder con� tada amb patata gratinada

Postres
Tatin de poma amb coulis de � ga

Aigua, pa artesà del Forn dels Omellons, cafès i minimúsic 

Preu: 38€  (IVA inclòs)
*  Cal reservar taula amb antelació per fer el menú de la Mostra.
* A causa de la complexitat del menú, se servirà els caps de setmana i cal que demanin el menú tots els 
comensals de la taula, mínim 2 persones.
* Se servirà 1 ampolla de vi cada 2 persones.

Associació per al 
Foment del Turisme 

a les Garrigues

✆ 973 156 158

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.



RESTAURANT CA LA MARGARIDA  L’ALBI

Per picar
Botifarres i torradetes, i oli extra verge Baró de l’Albi
Caneló de bolets amb cremós de poma
Velouté de carabassa, pernil i pesto
Croqueta cruixent, ceba con� tada i poma

Segons a triar
Bacallà gratinat amb allioli de codony i verduretes
Planxa de garrinet amb salsa de taronja i mel

Postres a triar
Orelleta i porronet amb moscatell
Tiramisú de préssec

Celler
Vi negre Tomàs Cusiné
Saó Blanc (Celler Mas Blanch i Jové)

Aigua i cafè 

Preu: 29 € (IVA inclòs)

*Cal reservar taula amb antelació.
*Menú mínim per a dos persones.

RESTAURANT LA PLACETA ARBECA

Vermut amb glamur i croqueta de cua de vedella
Sopa d’au i farigola
Patata farcida de botifarra i col
Bacallà, puré de cigrons i ous de guatlla
Secret d’ibèric amb moniato i trompetes de la mort 
Peres cuites, gelat d’ametlles i perfum de canyella
Coca dolça de � ocs i vi de nous d’Arbeca

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

Preu: 29,90 € (IVA inclòs)
*Cal que demanin el menú tots els comensals de la taula.
* Se servirà una ampolla de vi per taula o per cada dos menús.
* Cal reservar taula amb antelació. 

RESTAURANT HOSTAL BENET LES BORGES BLANQUES

Snacks i aperitius
Sopa d’all, timó i bull
Tomata de foie
Coca de carxofa, cep, castanya i préssec al vi
Caneló de conill, col, pinyons i pera
Sípia amb patata
Corder, poma, bròquil i cigrons
Fruita i fulles
Pa de ronyó, xocolata, celiandre i matafaluga
Llaminadures

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.

RESTAURANT EL CASTELL LA FLORESTA

 “Un viatge per l’art a la gastronomia”
Aperitiu  garriguenc realista
L’oli i la llum
Puntillisme de bacallà i pebrot
Niu simbòlic de caça i tòfona
L’esqueixada dels colors
L’expressió del corder
Trencadís de porquet i més
La makicassola
Pera surrealista madura
Formatges i contrasts abstractes
El músic hiperrealista
Pop art als petits fours
Vi de la DO Costers del Segre, subzona Garrigues, aigua i pa

Preu: 32 € (IVA inclòs)

* Obsequi d’una peça de ceràmica artística exclusiva per a cada taula de la ceramista Sílvia Pallejà Porqueres.
* El menú només se servirà per taula completa.
* El cafè i les begudes extres no hi estan inclosos. 

✆ 695 813 297
www.laplacetarestaurant.cat

RESTAURANT LA GARBINADA GRANYENA DE LES GARRIGUES

Tast d’olis del primer raig, amb pa de pagès torrat amb llenya 
d’ametller i olives fargues mortes a l’estil del Benito
Entrants
Coca de recapte d’elaboració pròpia
Amanida dels nostre hort amb perdiu escabetxada
Llauna de caragols amb allioli fet a mà
Segons a triar
Arròs de bolets i verduretes 
Arròs de bacallà amb carxofes
Postres a triar
Peres caramel•litzades amb vi negre
Mató amb mel de romaní de la serra Cavallera

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, 
sempre sota reserva.
*  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.

RESTAURANT LA LLENA LA POBLA DE CÉRVOLES

Tast
Torrades amb olivada
Trinxat d’ou ecològic de la serra de la Llena
Escudella de la casa
Arengada amb tomata i all escalivat

Segons a escollir
Bacallà a la lleidatana amb poma o peus de porc amb caragols

Postres a escollir
Torró de paella amb rata� a de safrà ecològic o taronja amb moscatell i sucre

 
Preu: 36 € (IVA inclòs)
* Cal fer reserva prèvia .
* Cal que demanin el menú mínim 2 persones.

RESTAURANT MASIA LES GARRIGUES LES BORGES BLANQUES

Entrants de la Masia 
Tastets d’oli nou amb pa de ronyó
Olives arbequines 

Raviolis de poma fuji amb foie i salsa d’idiazabal 

Costella de vedella cuinada a baixa temperatura amb la seva reducció 
i fruita seca de les Garrigues

Caneló de mascarpone amb cruixent de galeta

Vi Roble dels Vilars d’Arbeca o cava 

Pa, aigua mineral, cafè 100% natural

Preu: 36,00 € (IVA inclòs)

* Cal que demanin el menú tots els comensals de la taula, mínim 2 persones.
* 1 ampolla cada 4 persones. 

RESTAURANT ELS FOGONS DE LA CARME CERVIÀ DE LES GARRIGUES

Menú degustació
Pa de ronyó amb diferents olis de la comarca i sals

Entrants
Pastís de brick de verdures i sèpia
Pastís de poma i formatge de cabra amb endívies i vinagreta de mel 
Caneló de con� t amb beixamel de tòfona negra 
Bacallà amb crosta de ceps i verduretes
Filet de porc amb poma i pera

Pa de pessic de taronja i llimona amb escuma de caramel 

Pa, aigua mineral, vi de la casa i cafè

Preu: 30 € (IVA inclòs)
* Per als comensals del menú de la Mostra, els vins de la comarca tindran un preu especial. Hi ha possibi-
litat 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
www.restaurantcalamargarida.es

✆ 973 142 318
restauranthostalbenet.com

✆ 686 410 468
www.elsfogonsdelacarme.cat

✆ 973 136 275
www.garbinada.com

✆ 669 289 274

✆ 973 140 238
www.restaurantelcastell.com


