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OFICINA DE TURISME
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RESTAURANT EL DRAC  ELS OMELLONS

MENÚ DEGUSTACIÓ

Aperitius 
Niu de patata amb ou de guatlla ferrat amb oli del primer raig
Botifarra negra d’Arbeca esparracada amb poma caramel·litzada amb Contreau i vi

Primer plat
Degustació de cuixetes de guatlla en diferents sabors i formes
Carpaccio de salmó i carpaccio de peus de porc

Segon plat
Bacallà gratinat a l’estil el Drac
Espatlleta de corder al forn

Postres
Mel i mató  amb coca de vidre
Bunyols de xocolata amb taronja amarga

Vi Vilars Roble, pa artesanal i aigua

Preu: 35€  (IVA inclòs)

* Cal reservar la taula amb antelació i es servirà el menú a taula completa.
* Se servirà 1 ampolla de vi cada 4 persones.
* El cafè i les begudes extres no hi estan inclosos.
.

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 2018

XVIII Mostra de Teatre Còmic Amateur de les Garrigues  www.ccgarrigues.com
La primera premsada, oli, art i gastronomia de la Granadella (4 de novembre)  
Mostra de l’Oli Verd de la Coop. Sant Isidre de les Borges B. (18 de novembre)  www.terrall.es
Fira de Santa Caterina d’Arbeca (25 de novembre) www.arbeca.cat
Fira de l’Oli i de Productes Artesans de Juncosa (25 de novembre) www.coopjuncosa.com
Festa de l’Oli Nou de Castelldans (2 de desembre) www.castelldans.net
Festa de l’Oli Nou de la Cooperativa del Soleràs (2 de desembre) www.coopelsoleras.es 
Fira Oleotèxtil de l’Espluga Calba (8 de desembre) www.olisdesplugacalba.com 
Festa de l’Oli Nou dels Torms (9 de desembre) www.elstorms.cat/cooperativa
Festa de l’Oli i de les Orelletes de la Pobla de Cérvoles (16 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, NUCLI ANTIC I “TEMPS DE GUERRA” 
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

CAL GINERET DE LES BORGES BLANQUES 
Tel.  973 142 850 (Ajuntament)

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)

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

MENÚ DEGUSTACIÓ

Botifarres de l’Albi, torradetes, i oli nou
Porro rostit, el seu puré i crudités de bolets
Cremós d’escudella i la seva pilota
Coca de calamarset, rúcula i ceba amb romesco
Caneló de pollastre de corral trufat amb crema de tòfona blanca
Arròs de peus de porc, panses i pinyons
Cuixetes de guatlla al xerès i fesols amb farigola garriguenca
Llom de bacallà, verduretes i pil-pil de trompetes de la mort
Pera caramel·litzada amb ratafia, cremós de mató i gelat d’avellana 

Pa, aigua i vi blanc o negre DO Costers del Segre (1 ampolla cada 2 persones)
Cafè, tallat o infusió 

Preu: 34 € (IVA inclòs)

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

RESTAURANT LA PLACETA ARBECA

Poma Spritz

Mos de cigrons amb cruixent de panís i oliva negra

Escarola i con� t de cansalada amb magrana i perfum de mandarina

Cassola de tros D9

Bacallà amb emulsió d’olives

Piruletes de guatlla cruixent amb puré de castanya i toc de Republiq

Pastís de pastanaga amb vi de nous d’Arbeca

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

Preu: 32 € (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
Les Garrigues amb cinc mossegades
• Rebost
• Bosc
• Tros
• Era
• Hort

Carpaccio vegetal
Emulsió de coli� or amb oli d’oliva verge extra +Art, cansalada i ou
Verat, pera, pebrot i gàrum d’arbequina
Guatlla a la barbacoa
Les pomes
Xocolata, espècies i vainilla
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 MASIA LES GARRIGUES LES BORGES BLANQUES

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

Amanida de guatlla amb con� tura de tomata macerada
amb alfàbrega,  escabetx de cítrics i fruites vermelles garapinyades 

“Nou” bacallà a la Masia 2018
o
Melós de vedella amb coca de carabassa, cruixent de romesco, reducció de porto i peres amb vi 

Pa amb oli i xocolata

Llebre de Tomàs Cusine ó Cava Clos Montblanc
Pa, aigües minerals,  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. 

✆ 695 813 297
www.laplacetarestaurant.cat

RESTAURANT LA GARBINADA GRANYENA DE LES GARRIGUES

Aperitiu Garrigues
Tast d’oli del primer raig amb pa torrat i olives de la comarca

Entrants per compartir
Esqueixada de les Garrigues amb espurnes d’olives fargues
Piruleta de guatlla escabetxada
Caneló farcit de bolets gratinat amb cremós de parmesà
Cassoleta de caragols de secà amb samfaina

Segons a triar
Cuixetes de guatlla cruixents al curry amb parmentier de patata
Bacallà amb espinacs, panses, pinyons i mongetes del ganxet
Peus de porc guisats a l’estil Garbinada

Orelleta de les Garrigues amb porronet de moscatell

Vi negre ecològic, aigües minerals i cafè

Preu: 32 €  (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...).

RESTAURANT SINDICAT DE TARRÉS TARRÉS

Entrant 
Pop el Sindicat amb llit de patata i oli de les Garrigues 

Primers a triar
Amanida tèbia amb guatlles amb escabetx
Empedrat amb bacallà esqueixat i oli de tòfona negra de Tarrés

Segons a triar
Cassoleta de cuixetes de guatlla a la caçadora amb tòfona de Tarrés 
Cuixetes de guatlla lacades amb soja i mel

Postres a triar
Gelats variats, sorbets variats o músic amb vi de nous de Fulleda

Vi de celler Matallonga
Pa de forn de llenya, aigua i cafè

Preu: 29 € (IVA inclòs)
* Cal reservar taula amb antelació.

RESTAURANT ELS FOGONS DE LA CARME CERVIÀ DE LES GARRIGUES

MENÚ DEGUSTACIÓ

Pa de ronyó amb diferents olis de la comarca i sals

Entrants

Bomba d’arròs de rossinyols, llonganissa i formatge 
Bunyols de bacallà i all negre
Ous de guatlla estrellats amb verduretes cruixents i encenalls de pernil

Raviolis de rostit gratinats
Cuixetes de guatlla a la vinagreta
Vedella guisada amb sorra d’olives

Magrana amb mató, gelatina de menta i mel de Cervià 
Carquinyoli i gelat de romer

Pa, aigua mineral, vi de la casa i cafè

Preu: 31,50 € (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.

RESTAURANT EL CASTELL LA FLORESTA

Degustació maridatge històric de les Garrigues

Crema de carabassa, ceps, alls tendres i herbes aromàtiques 
(oli varietats recuperades)
Guatlla de la Floresta, escabetx i espècies (verdiell  100%)
Bacallà amb samfaina (Arbequí molí antic)
Caneló de pollastre a l’ast amb tòfona (Arbequí fruitat madur)
Textures de tardor (Arbequí fruitat verd)
Pa amb oli, sal i xocolata (Arbequina collita avançada)
Flor d’orelleta amb rata� a
Cafè
Vi Petit Jan del celler [Clos Pons]

Preu: 35 € (IVA inclòs)

* El menú només se servirà per taula completa.
* Les begudes extres no hi estan incloses. 

✆ 973 141 033
www.masialesgarrigues.com

 ✆ 973 175 719 
663 562 182

www.restaurantcalamargarida.es

✆ 973 142 318
restauranthostalbenet.com

✆ 686 410 468
www.elsfogonsdelacarme.cat

✆ 973 136 275
www.garbinada.com

✆ 688 346 718
www.elsindicattarres.com

✆ 973 140 238
www.restaurantelcastell.com


