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Celebrem-ho

G

irona Gastronòmica serà
la revista oficial de la 19a
edició del Firatast, una de
les fires gastronòmiques
més importants que acull
cada any la ciutat. Tindrà lloc després
de la voràgine de les vacances d’estiu,
del 10 al 13 d’octubre al Palau de Fires
de Girona, però tot plegat ja comença a
agafar forma.
És un plaer indiscutible tenir
l’oportunitat de participar en un esdeveniment d’aquestes característiques
i sobretot anant de la mà d’INCATIS,
amb Josep Maria i Neus Matamala al
capdavant. La seva experiència i trajectòria en el món de les fires i de la
gastronomia és més que contrastada i
això sempre és garantia de bona feina i
de bons resultats. Ja estem preparant

alguns shows culinaris pels que demanarem l’ajuda de tots, de la societat política i civil gironina i també la teva perquè participis al Firatast i ens ajudis a
escollir el millor plat d’arròs amb una finalitat solidària pel Banc dels Aliments.
Des del primer dia que Girona Gastronòmica ha volgut apropar la cuina i també les seves grans estrelles a tothom.
Amb aquest número es completa el
cercle i fa un any del seu naixement.
No hi ha millor forma de celebrar-ho
que constatant que continuem vius i
que s’obren noves vies de col·laboració
amb Girona i amb les seves institucions
i empreses. Gràcies a tots els que ho
heu feu possible. Nosaltres seguim
endavant amb il·lusió i amb una clara
voluntat de millora. Ens acompanyes?
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Cafeteria-Bar · Restaurant

NOU PIPERS
Esmorzars, tapes, entrepans
Menu diari a 9,50 €
Diumenges del mes d’agost tancat
C/ Riu Ser, 10 - Tel. 972 415 226

MOSSEGADES CÈLEBRES

Ragut de Xai
Napoleó tenia 100 soldats...
Angel Garcia
Bubles Gastrobar
info@gastobubbles.com

Fa 244 anys...

Ingredients per a 4 persones:
- 1 kg de xai
- 4 Pastanagues
- 6 dents d’all
- 2 Cebes
- Salsa de tomàquet
- Farina i pimentó

- Llorer
- Oli d’oliva
- Mantega
- Aigua Mineral
- Conyac
- Patates

Napoleó
Bonaparte

Neix a Còrsega 15 agost de 1769. Figura
indispensable del militarisme Europeu.
Emperador de la França revolucionària, estratega i golafre.

Preparació:
Desossar el xai i tallar-lo a daus de mossegada, enfarinar-los junt amb el pimentó i fregir-los en una cassola amb un dit d’oli d’oliva. Reservar-los. Extreure l’excés d’oli i començar amb el sofregit de ceba, all i pastanagues, tot, tallat ben fi.
Afegir la mantega i les fulles de llorer. Quan les verdures estiguin ben dorades
afegir el tomàquet, deixar coure una estona fins que el tomàquet agafi un color
fosc. Ajuntar els daus de xai i remoure’ls, posar-hi un raig abundant de conyac
i flamejar. Quan l’alcohol hagi evaporat cobrir amb aigua i deixar coure durant
almenys 2 hores, sempre depenent de la peça de xai i si es lletó o no. Afegir les
patates a daus i coure-les amb la salsa del xai.

Seguí la carrera militar especialitzada
en artilleria destacant en nombroses
campanyes de la revolució Francesa
com la del port de Toulon de 1793,
ascendint ràpidament a General de
Brigada. Sota el seu comandament
va derrotar els austríacs de vàries
ciutats Italianes. Aprofitant la seva
popularitat promou un cop d’estat,
instaurant un triumvirat entre Sièyes,
Ducos i ell mateix. Anys després es
proclama primer cònsol, governant
en solitari durant 10 anys. Al 1804 es
converteix en Emperador, fet que desemboca amb les grans campanyes a
tota Europa, conquerint territoris com
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Austerlitz,Jena i Friedland, encara
que també va obtenir grans fracassos,
com a Rússia i Espanya. El 19 d’octubre de 1813, Napoleó és derrotat a la
batalla de Leipzig, obligant-lo a exiliar-se a l’illa d’Elba. Al març de 1815
retorna a França amb l’esperança de
recuperar el seu imperi. El 18 de juny
1815, és derrotat en la mítica batalla de
Waterloo. L’anomenada Sèptima Coalició, amb Anglaterra al capdavant, l’
empresona i el trasllada a l’illa de Sta.
Helena on mor pocs anys després.
El que podem treure en clar d’aquest
personatge, és que en nombrosos lli-

bres i testimonis, es parla d’un Napoleó golafre. Capaç de deixar una batalla a mitges, per tal de saciar la seva
gana voraç.
Diuen d’ell alguns cuiners que han
passat a la història com Cussy i Laguipière, que el seus plats preferits,
encara que probablement n’hi haurien
molts, eren el Ragut de Xai i el Botifarró Richelieu amb poma i canyella.
A part, Bonaparte era bevedor de gustos refinats,i disposava d’una impressionant bodega de Borgonyes, encara
que hi ha rumors que diuen el bevia
amb aigua...
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MENJA’T EL CINE

Pitu Anaya
Periodista

La vida mai
ha estat
tan dolça

E

l pare de la història
és
l’escriptor
britànic
RoaldDahl (1916-1990) que
va publicar aquesta novel·la
l’any 1964, amb més de 13
milions d’exemplars, a tot el món i traduïda a 32 idiomes.
El cinema ha fet vàries adaptacions de
l’obra. La primera va ser l’any 1971, i es
va titular UN MUNDO DE FANTASIA, dirigida per Mel Stuard, amb RoaldDahl
de guionista i Gene Wilder en el paper
principal.
L’èxit, però, li va arribar l’any 2005
de la mà de Tim Burton i Johnny Deep
(que ja han coincidit en vuit ocasions)
i que varen aconseguir 300 milions de
dòlars a tot el món.
La pel·lícula es va filmar als estudis
britànics Pinewood. Es varen haver
de construir 7 platós per les escenes
més espectaculars. Com exemple, per
l’escena de la cascada i el llac de xocolata es varen utilitzar 750.000 litres de
xocolata líquida (feta d’aigua, cel·lulosa
dietètica i colorants).
Warner va distribuir i Richard D Zanuck
(fill) va produir la història amb un pressupost de 150 milions de dòlars.
Va tenir una nominació als Oscar, pel
vestuari de Gabriella Pescucchi (va
guanyar Memorias de una Geisha).

Charlie i la fàbrica de xocolata
Pais: Estats Units i Regne Unit
Estrena: 2005
Director: Tim Burton
Guió: John August (Segons La Novela De
Roal Dahl)
Música: Danny Elfman
Fotografia: Philippe Rousselot
Repartiment:
Johnny Deep (Willy Wonka) Freddie
Highmore (Charlie Bucket)
David Kelly (Avi Joe)
Helena Bonham Carter (Senyora Bucket)
Noah Taylor (Senyor Bucket)

SINOPSI
Charlie, un noi que viu en una família
amb molt pocs recursos econòmics,
veu fet realitat el somni de passar un
dia sencer dins la fàbrica de xocolata
de WillyWonka. El viatge el farà
amb quatre joves més, Augustus,
el golafre; la Veruca, una noia
capritxosa; la karateca Violeta i en
Miguel, edicte als videojocs.
Tots cinc viatjaran al màgic mar de
Wonka i de la fàbrica dels colors i
sabors de la xocolata.

Si coneixes alguna pel·lícula relacionada amb la gastronomia o alguna escena concreta on la cuina hi tingui un paper
destacat ens ho pots explicar a mavellaneda@gironagastronomica.cat. i ho veuràs reflectit a la revista.
Cuina’t la teva pròpia pel·lícula.
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MOSSEGADES

La nit de la pintura
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millors cuines catalanes, va preparar un
atractiu menú pels assistents. El soparespectacle va ser presentat pel periodista Josep Puigbó. El gerent d’Hiper
Decoració, Joan Mallart, va fer una crida
a l’optimisme: “cal agremiar-se al gremi
provincial de pintors de Girona per tornar a valorar el ofici de “mestre pintor”.

El passat juny va tenir lloc al Palau de
Congressos de Girona, la ja tradicional
Nit de la Pintura en la seva 29ª edició,
acte patrocinat per Hiper Decoració.
Aquesta trobada reuneix un important
i representatiu nombre de professionals
del sector de la pintura i, una vegada,
més va demostrar un gran poder de

convocatòria. Es van superar els 300
assistents, millorant així les expectatives, tenint en compte els moments que
estem vivint en un context econòmic i la
greu crisi que està suportant el sector
de la construcció.
Novament la Xef Cristina Márquez, que
gaudeix de dilatada experiència en les

El col·lectiu de la Cuina de l’Empordanet
va oferir un còctel gastronòmic als
professionals del turisme i dels mitjans
de comunicació italians que van ser
presents a la presentació de la destinació Catalunya-Costa Brava Pirineu
de Girona aquest estiu a Milà. A l’acte
hi van assistir tour operadors, agents
de viatges, periodistes i blocaires i es
va servir un menú elaborat amb productes de l’Empordà. Els cuiners que
van viatjar a Milà per elaborar el menú
gastronòmic van ser Francesc Bañeras,
xef del restaurant Les Panolles de Santa Cristina d’Aro i Joan Carles Sánchez,
xef del Restaurant Portal de Mar de

La Cuina de
l’Empordanet a Milà

Torroella de Montgrí. L’acte estava organitzat conjuntament pel Patronat de

Turisme Costa Brava Pirineu de Girona i
l’Agència Catalana de Turisme.
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Fira de vins catalans pel
1r aniversari del mams
Mams. Espai Gastroanímic d’Arbúcies
ha celebrat recentment el seu primer
aniversari participant en una fira de
vins catalans: el Vitour 2013. La fira,
que es va celebrar el juliol a Barcelona amb el suport de la Guia de vins
de Catalunya, va acollir més de 80 referències de vi de totes les denomina-

cions d’origen catalanes per oferir als
consumidors els vins i caves del territor
com garnatxes, carinyenes, sumolls, picapoll, xarel·los, ... A Arbúcies, els vins
i caves es podien acompanyar amb les
tapes del Mams, a través de les quals
es revisen els plats característics de la
cuina tradicional catalana.

Estiu de jazz a Platja d’Aro
El 16è Festival Nits de Jazz ha tornat a
omplir la Platja Gran de Platja d’Aro de
música. El cicle va organitzar vuit concerts gratuïts pels divendres de juliol i
agost apostant per les principals formacions del panorama del jazz català
i també pels estils musicals que hi fan
frontera i el complementen com el góspel, swing, musicals, Broadway o New
Orleans.

Homenatge
als germans
Roca

Cuiners d’arreu de Catalunya han
participat aquest estiu a la festa
d’homenatge als germans Roca i les
seves parelles en motiu del reconeixement obtingut aquest any 2013
com el millor restaurant del món,
segons la revista Restaurant. Carme
Ruscalleda, Fina Puigdevall, Nandu
Jubany, Carles Gaig, Ramon Freixa,
Marc Gascons, Quim Casellas, entre
d’altres. L’acte va ser organitzat per
la Cuina de l’Empordanet i es va celebrar a la platja d’Aiguablava de Begur.

Especialitat
amb flotes
d’empreses
C. Güell, s/n - Tel. 972 24 24 24 - Fax 972 40 03 83 - VILABLAREIX (GIRONA)
E-mail: taller@autotaller24.com - www.autotaller24.com

EN PORTADA

Molí de l’Escala Restaurant

L’honestedat al
Per Marta Avellaneda

N

o sempre cal que un bon
cuiner sigui també un bon
empresari, però Jordi Jacas
ho és. Es va fer càrrec de
la direcció del Molí amb 20
anys, més o menys amb la mateixa edat
que va contribuir a crear l’Associació de
Joves Cuiners de Girona. Aleshores corria el 1999. Ja en aquell moment alguna
curiositat es movia dins d’aquesta colla
de joves amics que van saber veure el futur en la cuina d’avantguarda que tenim
avui. Des d’aleshores que el Molí ha anat
creixent fins a trobar el punt de maduresa òptim del que ja fa uns anys que pot
presumir. De moment té un Sol de la Guia
Repsol que l’avala.
La cuina de Jordi Jacas al Molí de l’Escala
és honesta. Honesta amb el producte,
honesta amb el client i honesta amb ell
i amb el seu equip per haver aconseguit
definir una personalitat pròpia. La clau,
assegura, és cuinar pel client i no per un
mateix i amb una tècnica que ha d’estar
al servei del gust i no al servei de l’ego
del cuiner. Per això al Molí respecten
molt el producte i exploten les qualitats
del de proximitat. El seu plat estrella és
l’arròs sucarrat amb gamba de Palamós,
que respon a la voluntat de lligar dos
conceptes antagònics com són l’arròs
sec i l’arròs sucós.
El respecte pel producte també es veu en
les espardenyes amb pèsols o en el filet
amb cendra de ceba i salsa reducció de la
mateixa carn.
Menjar al Molí és un plaer pels sentits
però també passejar-hi ja que l’edifici
amaga 23 segles d’història com un antic molí fariner. Al pati hi ha habilitats
diferents espais per acollir-hi diferents
esdeveniments. Jordi Jacas és el millor
amfitrió. Sempre a punt d’organitzar i
participar en actes diversos relacionats
amb les seves dues grans passions: la
cuina i el FC Barcelona. Encarregar-se
del càtering de la llotja del Barça aquesta
temporada i la propera és una forma més
de donar a conèixer la seva filosofia per
la cuina, amb molta passió i honestedat.
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Marc Bruset
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servei del client
Marc Bruset

Marc Bruset

Marc Bruset

Marc Bruset

Marc Bruset

La cuina de Jordi Jacas és
honesta amb el producte, amb
el client i amb ell i el seu equip
La clau és cuinar pel client i
no per un mateix i amb una
tècnica al servei del gust

Molí de l’Escala
Restaurant
Carrer del Camp dels Pilans, 0
17130 L’Escala (Girona)
Tel. 972 77 47 27
www.molidelescala.com

EL REBOST NUTRICIONAL

I per la nevereta
de la platja
Dra. Anna Costa Corredor
Nutricionista · Nutriclinica Doctora Costa
info@nutriclinica.es - www.nutriclinica.es

S

i ets dels que has escollit,
per les vacances d’enguany,
la platja, o bé simplement hi
faràs escapades de cap de
setmana, però per a passarhi gairebé tot el dia, et cal ser una mica
meticulós/a en la selecció i preparació
de tots aquells aliments que t’hi emportis, pensant que cal proveir-te pel mig
matí, el dinar i, potser, el berenar? Així
doncs, ves prenent nota.
Caldria que hi abundessin aquells aliments que, a més de nodrir, hidraten,
pel seu alt contingut d’aigua. Estem
parlant primordialment de verdures
i fruites. Llavors, dins les diverses opcions, es poden contemplar amanides

ben variades, que incorporin arròs,
llegums, patata o pasta; però no peix,
marisc i carns crus o poc cuits, i ou
– per a evitar el risc de toxiinfecció alimentària−, i sempre amb el condiment
afegit al moment de consum. També hi
tindrien cabuda les amanides bevibles
(tipus gaspatxo), les cremes fredes, les
crudités, fruita en peça sencera o en
macedònia, i com a ingredients de batuts i liquats.
Si es prefereix no utilitzar coberts, ni
plats, es pot recórrer a l’entrepà, procurant que siguin ben complets en
grups d’aliments presents. Prepara’n
amb pa de motlle, de pita, o els típics
amb xapata, barra o baguette. Untats
amb hummus o formatge fresc o paté,
fes-hi un llit d’enciam o similars: rúcula,
brots i espinacs frescs, canonges, escarola. Es poden afegir unes rodanxes
de tomata, pebrot, ceba i cogombre i,

a continuació, unes llesques de pernil,
d’indiot cuit, formatge o peix en conserva (tonyina, sardines, anxoves).
Recorda que és indispensable, en tot
moment, conservar-ho a temperatures
de refrigeració, mantenint la nevereta
a l’ombra. I, per això, s’aconsella també
que les preparacions culinàries siguin
elaborades la nit abans, perquè al frigorífic de casa es vagin refredant. Dins
la nevereta, cal fer ús de tuppers adequats per a cadascuna. Els entrepans es
poden embolicar amb paper d’alumini i
guardar-los dins bosses de plàstic (la
sorra es posa a tot arreu). No oblidis
emportar-te una ampolla gran d’aigua,
per a beure’n a cada instant: una lleu
deshidratació pot causar marejos, desmais i baixades de tensió arterial.
Pensa que tota planificació i precaució
és bona per a gaudir òptimament d’un
dia d’oci i descans!

L’exposició a ple
sol causa una major
sudoració; i la conseqüent
deshidratació cal que
sigui ben compensada
amb líquids i aliments.
Però, també, cal procurar
que les digestions no
siguin pesades i lentes, i
saber que es pot tenir una
mica menys de gana per
la calor.
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MOLT PERSONAL

Llobarro amb olives
i encortits
Josep Roca, sommelier del Celler de Can Roca

J

osep Roca ha escollit un
plat dedicat als seus fills i
a la seva dona per cuinar
a l’Aula Gastronòmica del
Mercat del Lleó de Girona. Els agraden molt les olives i és un
producte que no els falta mai a taula
en les grans celebracions.
Si el sommelier del Celler de Can
Roca algun dia hagués de canviar de
professió, més que enòleg, seria cuiner. El món dels vins l’apassiona però
també s’identifica molt amb la figura
del cambrer. A parer de Josep Roca,
un cambrer hauria de saber el mateix
que un cuiner i sumar una certa capacitat de seducció de cara als clients.
Està convençut que ser cambrer també significa entendre tot allò que passa dins la cuina i implicar-s’hi per no
convertir-se en simples transportistes de plats.
Josep Roca ens atén enmig de
l’efervescència mediàtica que va
despertar la distinció del Celler de
Can Roca com el millor restaurant
del món per la revista britànica Restaurant. Des d’aleshores els tres germans responen a vàries entrevistes
diàries que lidien amb l’agraïment
d’omplir pàgines de revistes i diaris
però també amb la sensació d’estar
en un remolí d’èxit que els ofegaria si

no tinguessin els peus a terra. Josep
Roca té molt clar que l’èxit sedueix
i és efímer. Per això intenta analitzar el curs dels esdeveniments amb
calma i tranquil·litat. De moment, el

A on pots trobar la revista
A les oficines de turisme de:
· Roses
· Girona
· També a bars i
· Platja d’Aro
restaurants de les
· Sant Antoni de Calonge
comarques de Girona,
· Banyoles
Barcelona ciutat i
· Sant Feliu de Guíxols
Perpinyà.
· Figueres
Revista de turisme, viatges i gastronomia

Celler de Can Roca es queda on va
néixer, al barri de Taialà, tot i haver
rebut vàries ofertes provinents de diferents punts del món. No podem més
que celebrar-ho amb un bon vi.
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Ingredients (per a 3 persones):
- 3 lloms de llobarro
- Olives negres Kalamata
- Olives verdes Manzanilla
- Oli Argudell
- Tàperes
- 1 cogombre
- Flor d’espígol i romaní
- Carxofes

Preparació:
Netejar el llobarro, saltejar-lo per la part
de la pell i acabar-lo de coure a foc lent
mantenint la hidratació d’acord amb el
producte per tal que no quedi sec.
Per fer la salsa d’olives negre, triturar olives de Kalamata (quantitat a gust) i emulsionar-les amb oli d’oliva Argudell. Fer el
mateix amb les olives verdes per fer la
salsa d’olives verdes.
Tot seguit, fregir les tàpares i confitar les
carxofes amb oli d’oliva a foc lent. També
tallar a trossets petits el cogombre i triar
flor d’espígol i romaní.
Per servir el plat, posem una cullerada de
salsa d’olives verdes amb flor d’espígol
i una cullerada de salsa d’olives negres
amb flor de romaní en un costat del plat.
Acabar amb el cogombre cru a daus i les
carxofes confitades al voltant del llobarro.
Amb la col·laboració de: GIROTEL

- equipaments per a l’hostaleria

Ctra. Santa Coloma, 14 - 17180 Vilablareix (Girona) - Tel. 972 400 870 - Fax: 972 401 409 - girotel4@girotel4.com

RECOMANEM

El Petit Obrador
Pizzeriatrattoria d’alta
gastronomia a
Sarrià de Ter i a
Sant Gregori

U

n jove emprenedor ha
obert a Girona una cadena de pizzeries-trattories
d’alta gastronomia italiana. El Petit Obrador compta, de moment, amb dos establiments a
Sarrià de Ter i Sant Gregori on es poden trobar pizzes creatives, artesanals
i d’autor elaborades amb productes
genuïnament italians i a preus assequibles.
Al capdavant del negoci hi ha Joan Zamora Asurmendi, un jove apassionat
de l’alta gastronomia. Va decidir obrir
el seu propi negoci després de viatjar
a Itàlia el 2006 i enamorar-se del país i
de la seva gastronomia. Segons Zamora Asurmendi, “actualment hi ha moltes
pizzeries i restaurants que ofereixen
cuina italiana però hi ha un buit en el
mercat de l’alta gastronomia italiana com a restaurant amb producte de
qualitat”. Per això, va decidir especialitzar-se en alta gastronomia amb el seu
toc creatiu. La carta del Petit Obrador
ofereix les pizzes i pastes tradicionals
més conegudes i també les creatives de
creació pròpia inspirades en els productes de temporada, en la creació de noves variants i on es reversionen també
plats clàssics de la cuina catalana amb
la cuina més moderna i creativa.
El Petit Obrador també acull una part
de botiga que ofereix un ampli ventall
de productes d’alta gastronomia italiana. Aquesta iniciativa respon a que “a
Girona costa trobar producte italià de
qualitat”, segons Zamora Asurmendi.
La botiga la podeu visitar també en línia
a www.elpetitobrador.com
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PERFIL DE DONA

Rosa Duran, directora del Punt
de Benvinguda de Girona
Diplomada en traducció i interpretació per la UAB. Màster en turisme cultural.
Dirigeix el Punt de Benvinguda de Girona des de fa 14 anys. Quan és en un
aeroport, és feliç
Per Marta Avellaneda

R

Ha estat unes 25 vegades a Egipte i coneix bé
Rússia, on hi va passar una llarga temporada.
Cada any reben al Punt de Benvinguda un parell
de persones indignades perquè no sabien com de
bonica era la capital gironina
18

osa Duran coneix el turisme
des de totes les vessants i
s’hi mou com peix a l’aigua.
Durant 15 anys va fer de
guia turística a l’estranger
i ha visitat tots els països europeus
menys Islàndia. Ha estat unes 25 vegades a Egipte i coneix bé Rússia, on hi va
passar una llarga temporada fruit d’un
beca d’estiu. Ja aleshores es va avançar
en el temps aprenent un idioma que ara
és molt necessari a comarques gironines on hi ha un volum important de turistes russos.
Li agrada molt la seva feina i la coneix
a fons com per haver desenvolupat les
habilitats necessàries per defensarla i gaudir-la al màxim. Això vol dir,
per exemple, tenir una gran capacitat
d’empatia per dirigir un grup de persones i per esdevenir-ne la referència,
tant pels aspectes positius com negatius. Saber gestionar les dues situacions
forma part de la seva feina i fer-ho amb
una certa gràcia dóna el punt de qualitat a una bona guia turística. També
forma part de la seva feina adaptar el
discurs turístic a les dues mirades que
rep: la del turista i la del gironí. Els turistes a vegades la sorprenen, per exemple quan dedueixen que el gelat és un
producte típic gironí fruit del gran nombre de gelateries que hi troben. Dels
gironins, en destaca l’orgull que encara
mantenen de poder presumir de ciutat.
De Girona i les seves comarques
n’explica meravelles i assegura que
cada any reben al Punt de Benvinguda
un parell de persones indignades perquè ningú els havia advertit de com de
bonica era la capital gironina. Es tracta
de turistes que hi han arribat per casualitat i que en destaquen la seva bellesa
però sobretot l’extraordinària atmosfera: perceben que s’hi viu bé i a gust.
Aquí és on, segons Rosa Duran, hi ha
l’assignatura pendent: explicar encara
més i millor al món que tenim aquesta
ciutat tan bonica.

PERFIL D’HOME
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Vicenç Andreu, un dels fundadors
de l’Escola d’Hostaleria de Girona
Nascut a Costur (Castelló) ara fa 81 anys. Va viure l’arribada dels primers turistes
a la Costa Brava i la seva màxima esplendor amb Ava Gardner i Frank Sinatra. Va
completar a Anglaterra la seva formació vinculada a l’hostaleria i al turisme
Per Marta Avellaneda

P

odríem dir que Vicenç Andreu ha estat el pare gastronòmic de bona part dels
millors cuiners de comarques gironines. Va ser professor de l’Escola d’Hostaleria de Girona durant més de 30 anys, formant
part així d’un projecte que se sent
molt seu i del que se li fa difícil desvincular-se’n. Va lluitar molt perquè
Girona tingués una escola d’hostaleria
i, de fet, la de Girona va ser la primera
de Catalunya.
Era l’octubre de 1965 quan l’Escola
d’Hostaleria de Girona es va establir
a Sant Narcís, on compartia edifici

amb l’IFP Escola Industrial. No va ser
fins el 1992 que es va traslladar al barri Güell-Devesa amb un edifici nou.
D’aquesta manera es complia una de
les seves grans reivindicacions, la de
comptar amb un edifici nou, més modern i a l’alçada de les expectatives
que tenia dipositades en la gastronomia gironina.
Va venir a Girona per motius familiars
als anys 50, en un moment molt bonic per la Costa Brava. Personatges
com Ava Gardner, Frank Sinatra i Mario Cabré s’hi deixaven veure enmig
d’una gran quantitat d’anglesos acabats d’arribar amb ganes d’oblidar les
penúries de la guerra. Aquí és on es
desperta el cuc de Vicenç Andreu pel

turisme i l’hostaleria. Treballar en alguns hotels de Platja d’Aro i Calella de
Palafrugell li va permetre fer-hi alguns
contactes per completar posteriorment la seva formació a Anglaterra.
Després de tota una vida vinculada a
la gastronomia i al turisme, avui veu
una millora abismal en la concepció de
l’ofici de cuiner i en els recursos amb
què es compta. Continua creient que
una de les regles d’or de la professió és
la coordinació entre la cuina i la sala.
També creu que un bon professional
no només ha de ser capaç d’elaborar
bons plats sinó que també ha de saber
comunicar-se amb el seu equip i amb
els comensals. Un bon cuiner ho ha de
ser dins i fora de la cuina.

El 1992 es complia
una de les seves grans
reivindicacions, que
l’Escola d’Hostaleria de
Girona tingués un edifici
nou

LA VINYA

Agustí Ensesa
Analista vitivinícola

El suro i el bon
vi, un maridatge
perfecte

girovi@mestrestastavins.com

E

l suro ha demostrat ser
l’acabament ideal per a la
conservació i criança dels
bons vins. Tant si es tracta
d’un vi blanc, rosat o negre,
sigui un vi jove, criança, madur o vell,
la persona que destapa l’ampolla i amb
molta il·lusió es disposa a gaudir del
seu vi, és important que sàpiga que si el
tap és de suro ha contribuït a fer viable
el bosc, a preservar el medi ambient i
té la seguretat que el vi ha estat guardat en les millors condicions. Els bons
sommeliers, que als restaurants de les
comarques gironines afortunadament
abunden, estimen el suro, saben reconèixer el seu nivell de qualitat i estan
molt contents quan, per la contramarca que habitualment porten impresa
els taps, poden comprovar que procedeixen d’una empresa surera catalana
associada a Aecork i amb la garantia de
l’Institut Català del Suro i Retecork.
El suro creix a les suredes, un dels
millors boscos de la Mediterrània.
L’extracció, sostenible, del suro fa rendible les suredes. Per preparar el tap,
moltes persones treballen amb cura al
bosc i a les fàbriques. Un cop fora de
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El juliol del 2009 es signa
l’anomenada Declaració
d’Empuries en defensa del
tap de suro
l’ampolla, el tap de suro es pot reciclar i comença una segona vida en les
seves múltiples aplicacions tan industrials com artístiques i decoratives. El
tap de suro és la millor forma de tapar
una ampolla. S’adapta perfectament al
coll gràcies a la seva elasticitat i compressibilitat alhora que permet deixar
oxigenar lleugerament el vi. El tap de
suro de bona qualitat aporta aromes
positius al vi i fa que millorin les seves
qualitats organolèptiques molt més
que qualsevol altre tap sintètic.
Les indústries sureres i les vitivinícoles tan importants a les comarques
gironines, juntament amb la D.O. Empordà i les institucions, varen signar el
juliol del 2009 l’anomenada Declaració
d’Empuries en defensa del tap de suro
imprescindible en el món del vi.

gastronomia i literatura
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Sandvitx de mantega de cacauet,
goulash a la hongaresa i Chardonnay

Eva Godàs
Periodista

Va ser en aquesta època
que vaig aficionar l’Stacey
al “menjar escombraria”,
que no havia tastat mai. Des
de llavors l’acompanyava a
fer el recorregut complet:
de McDonald’s a Wendy’s, i
d’Arby’s a Jack in the Box.
El millor que vaig aconseguir
va ser portar-lo a l’In-N-Out
burger. La seva gana va
augmentar, va recuperar
part del pes que havia
perdut durant el tractament
contra el càncer i va tornar
a enfrontar-se a la vida amb
entusiasme. Els metges
encara continuen gratant-se
el cap.

S

ón paraules de la Kinsey
Millhone, la detectiva protagonista de la sèrie L’Alfabet
del Crim, de l’escriptora
nord-americana Sue Grafton. La Kinsey és una dona apassionada
per la seva feina, independent, solitària
i amb hàbits que estan lluny del que es
considera políticament correcte. Cada
dues pàgines engoleix algun dels seus
capricis gastronòmics. L’estrella de la
seva dieta casolana és el sandvitx de
mantega de cacauet i cogombrets envinagrats. Quan decideix sortir a fer un
mos, l’escenari més habitual és el bar
Rosie’s, un antre dirigit amb mà de ferro per la Rosie, una estrafolària hongaresa que serveix menús amb plats

tan suculents com goulash a la hongaresa, farcell de carpa, espet amb crema
de raves picants, cèrvol fals o genolls
de porc amb sauerkraut. Són només
alguns exemples d’una carta que no
deixa indiferent a ningú, i menys, els
clients habituals com la Kinsey:

Vaig ventar el fum que em venia a la
cara, intentant definir l’olor. Cabells
cremats? Pell de gos? Caram, quina
olor que fa.
Sort que, entre visita i visita al Rosie’s,
la Kinsey comparteix taula amb el seu
veí Henry, un atractiu octogenari, antic
forner, que cuina deliciosos i digeribles
plats que sempre acompanya amb un
bon Chardonnay fresquet.

MIREM PER TU

Clínica Dental BiA

Q

uins aspectes considera
vostè que marquen la diferència a Clínica Dental
BiA?
La nostra Clínica és una
empresa familiar dedicada a brindar
salut amb qualitat tècnica i humana,
centrant-nos especialment en la relació directa amb el pacient, oferint i
dedicant el temps necessari a l’explicació tant del seu problema bucal com
del tractament per al mateix. Crec que
aquest és l’aspecte que en l’actualitat
ens fa diferents ja que la part humana
ha passat a un segon pla. Igualment la
combinació de la nostra nova imatge,
l’experiència adquirida durant els 43
anys de funcionament i la professionalitat i cordialitat dels nostres col·
laboradors fan que la nostra Clínica
sigui diferent.
Respecte les diverses especialitats
odontològiques, la implementació de
tècniques avançades i l’ús d’equips
d’alta tecnologia, creu que la Clínica
respon a les exigències que imposa
actualment el mercat?
Les instal·lacions compten amb els
equips necessaris per a la prestació
dels serveis pertinents en cadascuna
de les especialitats odontològiques,
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Clínica Dental BiA
C. Agudes, 8-10, 17006 Girona - Tel i Fax 972 23 90 49
Rambla Xavier Cugat, 26 baixos - 17007 Girona - Tel. 972 21 51 00
C. Riu Freser, 2 - 1r C - 17003 Girona - Tel 972 22 11 67

La nostra Clínica és una
empresa familiar dedicada
a brindar salut amb qualitat
tècnica i humana.

La nova imatge, 43
anys d’experiència i la
professionalitat i cordialitat
dels col·laboradors marquen
la diferència.
Cadascuna de les
especialitats es treballa
amb materials i tècniques
d’alta qualitat i amb un
equip de professionals

entre les quals es troben:
• Endodòncia microscòpica: Compte,
per al procediment endodòntic, amb un
microscopi que permet resoldre casos
complicats com fractures, detecció de
fissures i localització de quarts conductes, per tant, al veure millor el resultat
és millor.
• Ortodòncia, tant amb brakets convencionals com amb brakets autolligables,
Clear Alyner (invisible) i Damon System
(menor temps de tractament).
• Ortopèdia
• Cirurgia d’implants amb càrrega immediata
• Estètica
• Odontopediatria

• Blanqueig
• Pròtesis
En cadascuna de les especialitats es
treballa amb materials i tècniques d’alta qualitat i amb un equip de professionals formats i experimentat per a cada
disciplina.
Per a solucionar les necessitats més
immediates dels pacients, la Clínica
compta amb la capacitat de resposta
que es requereix?
La Clínica disposa de servei d’urgències i laboratori de confiança, indicats
per a donar solució a qualsevol tipus
d’accident, com ara fractures de pròtesis i també a tot tipus d’odontalgies,

dos problemes que es resolen el més
aviat possible.
La ubicació de les instal·lacions de la
Clínica responen a les necessitats de
la població gironina?
La Clínica compta amb tres centres
d’atenció ubicats en zones de la ciutat
de fàcil accés, Rambla Xavier Cugat, C /
Riu Ser (prop al Corte Inglés) i C / Agudes (cantonada amb Ctra Sta Eugènia).
Aquesta última ha estat inaugurada recentment i compta amb equips distribuïts en 4 gabinets de gran amplitud,
els quals han estat dissenyats pensant
en la tranquil·litat i comoditat dels pacients.

EL COCKTAIL

Gin Girona
Mariona Vilanova
Barwoman

Nykteri’s Cocktail Bar
Santa Llúcia, 4 - baixos
17004 Girona
972 426 941 - 686 765 065

Ingredients:
- 3 cl. Geranium Gin
- 160 cl. tònica premium
- 3 baies de ginebró
- 1 pell de llimona
- 1 fulla de cítric

Preparació:
Agafem un got on the Rocks i li posem
les 3 baies de ginebró una mica aixafades. Tot seguit, aromatitzemel voltant del got amb la fulla de cítric i la
deixem a dins. A continuació, posem
quatre glaçons massissos al got, afegim la ginebra i finalment, la tònica.
Per acabar de donar el toc clàssic al
nostre gin tònic, farem un twist amb
la pell de la llimona que podrem deixar dins o fora del got depenent del
gust del consumidor.
Per tal d’assegurar-nos que la beguda
tingui una durada més llarga, és molt
important que els ingredients estiguin
el més freds possible. El Gin Girona és
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un mig gintònic d’aperitiu,tot i que
també es pot prendre com a digestiu,
donat que la conjunció entre els dolços i els amargs presents en aquesta
beguda accelera la digestió. Per elaborar el nostre Gin Girona hem triat
una ginebra molt particular, la Geranium gin, destil·lada a Anglaterra amb
alcohol pur de blat i onze botànics, on
destaquen les notes florals del gerani
de Dinamarca.
Des de fa un temps cap aquí, el Gin
tònic ha esdevingut la copa més sofisticada del moment, tot i haver passat
uns quants anys des de la seva aparició. El nostre país és el primer consumidor d’Europa i el tercer del món

però els principals productors continuen essent Gran Bretanya i Holanda.
Fóra bo que, a banda de consumir,
també es comencés a apreciar aquest
combinat, i quan parlem d’apreciar no
volem dir pagar-lo a preu d’or. És important que a l’hora de prendre o preparar un Gin tònic tinguem en compte
que menys és més i que no cal afegir
ingredients sense sentit. Podem innovar, però sempre hem de respectar
l’essència d’aquesta gran combinació.
És la gran varietat de ginebres i tòniques amb els seus matisos els que fan
que cada Gin tònic sigui una experiència diferent.
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LA RECEPTA

Marc Serra
Cuiner

d’autor

Amanida de
formatge de cabra
amb condony

Restaurant Can Serra
Hotel Vilobí
Ctra. Aeroport s/n
Sortida AP7 núm. 8
Vilobí d’Onyar
T. 972 473 483
canserra@hotelvilobi.com

Ingredients per a 4 persones:
- Enciam. Fulla de roure. Escarola.
- 1 Préssec
- 1 Kiwi
- 1 Taronja
- 30Gr festuc
- 30Gr panses
- 15 Tomàquets xerry
- Torrades fines de pa
- 40 Gr formatge de cabra
- 200Gr codony

Preparació:
Comencem amb una base d’enciams
variats i hi afegim el codony tallat a
daus al centre del plat. Pelem i tallem
a talls petits la taronja, el préssec i el
kiwi i ho afegim a l’amanida. Després

posem els fruits secs i el tomàquets
xerry tallats per la meitat.
Posem les torrades fines al centre del
plat, sobre el codony, i hi posarem a
sobre el formatge de cabra prèviament

marcat a la planxa pels dos costats i
per decorar posem un parell de torradetes sobre el formatge
Aquesta amanida la podem acompanyar amb una vinagreta de mel.

Ctra. Aeroport s/n
Sortida AP7 núm. 8
Vilobí d’Onyar
T. 972 473 483
canserra@hotelvilobi.com
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LA RECEPTA

del xef

Popets amb
ceba
Mònica Coma
Cuinera

Restaurant Aurora
Passeig Sant Joan Bosco, 36
Girona (Pont Major)
T. 972 22 69 62

Ingredients per a 8 persones:
- 6 kg de popets mitjanets
- 8 cebes de Figueres
- 1 litre de vi blanc

Preparació:
En una cassola hi posem una mica d’oli Verge Extra, hi afegim les cebes i les deixem
rossejar. Quan estiguin ben rosses, hi posarem els popets, els deixarem coure fins que
deixin tota la seva pròpia aigua i els deixarem reduir. Després hi afegirem el litre de
vi blanc i deixarem que cogui durant uns 15
minuts. Passat aquest temps, el plat estarà
llest per servir.

BAR RESTAURANT AURORA MÒNICA
Menú diari · Cuina casolana · Esmorzars · Carns a la brasa
Dinars i sopars per grups
especialitat amb plats de caça per encÀrrec
De dilluns a divendres de 6:30 a 16:30 h. Dissabte de 7:00 a 16:30 h.
Passeig Sant Joan Bosco, 36 - PONT MAJOR - 17007 GIRONA (Ctra. Girona-Palamós)
T. 972 22 69 62 Restaurant Aurora (Girona)

27

LA RECEPTA

dolça

Conillet 3D
Georgia Suter de Puckycakes
Dissenyadora de pastissos que formarà
part de la 1ª edició de la Girona Cupcake

Amb la col·laboració de:

Ingredients pel conillet 3D
- 200 gr de cereals d’arròs inflat
(RKT Rice Krispies Threats)
- 150 gr de núvols (Haribo)
- 1.300 gr fondant blanc
- 100 gr fondant rosa
- 5 gr fondant negre
- Margarina o greix Crisco
Estris necessaris
- 1 Vol gran apte per a microones
- 1 cullera de fusta gran
- 1 cullera petita
- 1 ganivet de tall llis
- 1 talla pizzes
- 1 allisador
- 1 pinzell mitjà
- 1 pinzell petit (per aplicar ombres
al conill, ha d’estar sec)
- 1 corró mitjà
- 1 joc d’asteques (sobretot asteca
boca)
- 1 asteca boixet petit
Material general
- 1 Microones
- CMC (Carboxi Metil Celulosa) en
pols (per donar elasticitat a la
massa)
- Maizena
- Cola comestible líquida
- Bàscula digital
- Tisores grans
- Paper film
- Escuradents i pals de pinxos
- Colorant en pols rosa (per les
galtes i les ombres)
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Preparació:
Untem un recipient apte per a microones
amb margarina o Crisco, hi posem els núvols i ho posem al microones fins que tinguin la consistència desitjada: els núvols
han d’haver crescut el doble del seu volum
normal i estar brillants. Aquest procés pot
trigar uns 2 minuts, cal estar pendents.
Remenarem els núvols amb la cullera de
fusta untada també amb una mica de greix,
per verificar que estan tots fosos i hi incor-

porem els cereals.
Quan s’hagi barrejat del tot, ens untem les
mans amb margarina o Crisco i prenem la
massa amb les nostres mans per donar-li
la forma desitjada, s’ha de treballar perquè
quedi ben compactada (la superfície on es
treballi la massa ha d’estar greixada). També es poden utilitzar motlles.
Un cop tenim aquesta massa que és la base
i cos del conillet, ja procedim a folrar-ho i
decorar-ho amb el fondant de colors.
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LA RECEPTA

del Rei dels rostits

Pintada
rostida
Rosa Mià
Cuinera

Restaurant Can Mià
Can Mià, s/n
Palol de Revardit
T. 972 59 42 46

Ingredients:
- Un tros de pintada
- Oli d’oliva
- Llard de porc
- 1 cabeça d’alls
- 1 fulla llorer
- 1 brot romaní
- 1/4 de conyac

Preparació:
En una cassola hi posarem oli d’oliva i
una mica de llard de porc. Hi deixarem
la pintada, una fulla de llorer, un brot
de romaní (no massa gran), una cabeça
d’alls i un parell de tomates senceres.
Ho rostirem a foc lent durant una hora
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o hora i mitja i anirem tombant la carn.
Ho salarem i ho deixarem que vagi coent.
Quan la pintada estigui ben cuita i veiem que ja queda una mica rossa, en un
altre recipient, com un cassó, hi tirarem
el conyac i l’escalfarem. El flamejarem i

un cop encès deixem que cremi només
un moment. Després l’escamparem per
sobre la pintada i automàticament pararem el foc. Deixarem que el plat reposi durant una hora aproximadament. El
podem acompanyar amb patates, carxofes o verdures variades.
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VIES VERDES GIRONA

La Ruta del Carrilet, una escapada
ideal pels mesos d’estiu
Serveis Web - CVVGI

Per Sílvia Martí
Tècnic de comunicació Consorci Vies
Verdes de Girona

L

es vies verdes de Girona es
componen de quatre rutes diferents, totes elles derivades
de recorreguts d’antics trens
petits. Una de les més llargues
és la ruta del Carrilet entre Olot i Girona,
amb gairebé 60 quilòmetres de recorregut. Les quatre rutes són exclusives per
a vianants i ciclistes, molt segures, aptes
per a totes les edats i condicions físiques
i, per extensió, una opció ideal per al
lleure familiar, que ens permet combinar
salut, esport i lleure mentre ens endinsem en espais naturals de gran bellesa
i descobrim l’encant dels pobles que travessem. Les podem recórrer en trams
curts, o per etapes, al nostre gust. Una
escapada d’un dia, una proposta pel cap
de setmana o unes vacances.
En aquesta ocasió escollim la ruta que
travessa la Garrotxa, part de la Selva i
el Gironès. És un tram idoni per recórrer
durant els mesos calorosos, doncs resseguim el curs de les valls dels rius Ter,
Brugent i Fluvià, tot sentint la remor i la
frescor de l’aigua. Sortim de l’antiga estació d’Olot, la ciutat del volcans, cap a
les fonts de Sant Roc i pedalem cap a Les
Preses. Poc després d’iniciar el recorregut podem fer una primera parada per
visitar el parc de la Pedra Tosca. Durant
tot aquest recorregut divisarem les muntanyes del pre-Pirineu. Una estona des-
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Pare i fill a Sant Feliu de Pallerols
CVVGI

Carrilet I - Sant Esteve d’en Bas

prés creuarem la vall d’en Bas, coneguda
com “la petita Suïssa”. L’únic tram un xic
més costós és la pujada del coll d’en Bas,
i per la baixada... prepareu els frens!

Sant Feliu de Pallerols, Les Planes
d’Hostoles, Amer, La Cellera de Ter, Anglès, Bonmatí, Bescanó i Salt són els pobles que anirem creuant. Finalment, entrarem a Girona per les deveses de Salt,
creuarem la devesa de Girona i podrem
gaudir dels encants d’una ciutat amb
molta història.
Recomanem que no feu la ruta d’una
tirada: pareu a contemplar l’entorn, a
visitar els poblets, a veure les antigues
estacions rehabilitades (algunes d’elles
són oficines de turisme o establiments
turístics), o a capbussar-vos en alguna
de les gorgues de la riera de Cogolls! No
oblideu protegir-vos del sol i hidratarvos. Bona sortida.
Més informació: www.viesverdes.cat
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Restaurant la Carpa de l’Estany
gaudeix davant de l’estany de Banyoles

DIVENDRES I DISSABTES A LA NIT

SOPARS MUSICALS
8 d’agost, nit d’havaneres
22 i 29 d’agost, nit de jazz
30 d’agost, gran festa d’estiu

La Carpa de l’Estany
Passeig Darder, s/n (davant l’Estany) - Banyoles - T. 972 58 28 25 - info@restaurantlacarpa.com
www.restaurantlacarpa.com
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DOLÇ I FRED

El Rocambolesc dels Roca
també a Platja d’Aro

E

l projecte neix de la voluntat
d’en Jordi Roca de recuperar
el tradicional carro de postres
d’El Celler de Can Roca, que
havia desaparegut de la sala
del restaurant quan ell es va fer càrrec
de la part dolça del menú. Tot veient el
nou carro per als petits fours que va
dissenyar l’Andreu Carulla, els germans
Roca s’imaginaven que seria divertit
recórrer els carrers de Girona oferint
aquests petits fours de forma ambulant.
La idea era engrescadora, però van topar amb les limitacions de la normativa
municipal, de manera que van optar per
aparcar el carro en un local cèntric de la
ciutat: així va néixer Rocambolesc.
Vol ser una finestra oberta a la cuina
d’El Celler de Can Roca perquè el gran
públic pugui conèixer què s’hi cou. És un
establiment on experimentar les dolces
sensacions d’El Celler. Per això, a més
de gelats sempre acabats de fer i elaborats amb productes naturals, s’hi poden
trobar llibres i perfums, caramels i postres.
Sis tipus de gelats diferents, en cornet o
en terrina, combinats amb fins a 34 divertits toppings per tal que cadascú es
pugui configurar el gelat al seu gust. A
més, nous productes que van sorgint al
llarg de l’any: els panets de gelat calent,
les magdalenes de gelat, ... I també postres amb els ingredients de la recepta
original que fem al restaurant, com el
celebrat postra làctic, configurat com
a kit amb l’objectiu que tothom el pugui
muntar i tastar a casa: un embalatge
complert amb el cotó fluix, la guaiaba,
el dulce de leche, el iogurt d’ovella i el
gelat de llet d’ovella de la raça ripollesa.

Rocambolesc vol ser una
finestra oberta a la cuina
d’El Celler de Can Roca
El producte essencial són
els gelats a part de nous
productes que van sorgint
al llarg de l’any
Rocambolesc Gelateria
C/ Santa Clara, 50 - Girona / Avinguda de S’Agaró, 59 - Platja d’Aro
T. 972 416 667 - info@rocambolesc.com

BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ
Nom o raó social ____________________________________________________________
DNI ________________________________________________________________________
Adreça _____________________________________________________________________
CP i localitat _______________________________________________________________
Telèfon _____________________________________________________________________
Adreça electrònica __________________________________________________________
Domiciliació bancària (20 dígits) _____________________________________________
Signatura / segell
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Envia les teves dades a: pbaso@gironagastronomica.cat o bé per correu, la butlleta adjunta a:
GIRONAGASTRONÒMICA: Avda. L´Amical Mauthausen, 64 - 17007 Girona

SUBSCRIU-TE PER

NOmÉS
12 e/any

alem un
Amb la subscripció et reg dilluns a
de
nú
me
val per a un dinar/
net d’Adri.
divendres a la sala de Ca

AVUI SORTIM
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MARISQUERIA CAN BLANCO DE SANT JULIÀ DE RAMIS
Mariscades, peixos al forn, graellades de peix, arrossos de peix, de marisc i de
cabra de mar, combinats de peix i marisc, gambes de Palamós, cloïsses gallegues. Menú per a colles a partir de 18 euros, possibilitat de sala per a ballar,
salons per a comunions, banquets, aniversaris o reunions d’empresa. Menú
diari a 10 euros i menúde clova a 40 euros amb tot inclòs. Servei de mariscades a domicili. Capacitat, fins a 80 persones.

Av. França,13 - Sant Julià de Ramis - T. 972 17 21 46 / 972 17 05 21
jblanco@marisqueriablanco.com - www.marisqueriablanco.com

MARISQUERIA-BRASERIA DON EDUARDO DE PLATJA D’ARO
Una autèntica marisqueria i braseria a Platja d’Aro on hi podeu menjar des
d’uns bons peixos de la costa fins a unes delicioses carns de Girona amb el
millor marisc
de la Costa Brava. La recomanació és l’arròs de llamàntol que podeu degustar davant del mar en ple Passeig Marítim i en qualsevol època de l’any.
Especialitats com la mitjana de bou a la pedra, l’espatlla de xai, el secret, les
fritures, els peixos al forn, la caldereta i els arrossos.
Passeig Marítim, 68 - Platja d’Aro - T. 972 82 56 70
També OBRIM els dilluns

TABERNA TRINIDAD DE PLATJA D’ARO
Aquesta taverna està situada a les galeries Sant Luís de Platja d’Aro, a tocar
de l’avinguda principal, davant mateix del Montbar. Una autèntica taverna
amb una gran varietat de montaditos i cassoletes de tot tipus i tot acabat de
fer i directe a la barra. Un local molt acollidor amb una terrasseta a tocar de
les botigues del mateix centre. També s’hi poden menjar plats com l’entrecot o fer-hi un dinar o sopar amb una bona varietat de plats per compartir.

Galeries Sant Lluís, 58 - Platja d’Aro - T. 972 82 55 78

LA TAVERNA DE L’ABAT DE GIRONA
Situat en ple barri vell gironí, l’interior d’aquest restaurant té una màgia especial.
Era una antiga casa de l’Abat de l’Abadia de Sant Pere de Galligans. L’Isabel us
farà gaudir d’aquella cuina casolana per a molts paladars ja oblidada, amb uns
tocs de modernitat molt personal. Menú diari a 12 euros tot inclòs, menú de nit a
16 euros, beguda a part, també els caps de setmana.
Increïbles els calamars farcits amb salsa de civet i, si us agrada el bacallà, en tenen de diferents tipus, tots ells excel·lents i recomanables, especialitat en guisats
de tot tipus. Terrassa exterior amb vistes a la catedral de Girona.
Plaça Santa Llúcia, 6 - Girona - T. 972 21 97 04
info@latavernadelabat.com - www.latavernalabat.com

RESTAURANT LA BRASA DE RIUDARENES
El Restaurant la Brasa de Riudarenes és un dels clàssics de la gastronomia
gironina. Amb plats abundants i de gran qualitat i amb una carta molt àmplia, es podria definir com a cuina tradicional catalana: guisats, platillos,
canelons, les patates amb all i oli a la brasa, l’arengada a la brasa amb mongetes, cargols, anques de granota, el rostit d’ànec o conill o el bacallà amb
samfaina. Quan reserveu taula, si pot ser, que sigui a la bodega. Obert cada
dia al migdia.
Carrer de Sta. Coloma de Farners, 21 - Riudarenes - T. 972 85 60 17
www.labrasa.com

RESTAURANT AIGUAVIVA
Situat a la mateixa carretera que va de Girona a Sta. Coloma de Farners,
al nucli d’Aiguaviva. En David i l’Anna en són els responsables. El menú de
migdia, a 10,50 euros, és una varietat de plats a la carta, d’entre els quals cal
recomanar els cargols, que són excel·lents, i els calamars a la romana. El bacallà es una de las especialitats així com els arrossos. Excel·lents esmorzars
de forquilla. Terrassa per a fumadors. Si hi voleu sopar els divendres i dissabtes o podeu fer a la terrassa d’estiu. Els dilluns està tancat per descans
del personal. També tancat per vacances del 5 al 26 d’agost.
Ctra. Girona a Santa Coloma de Farners, s/n - Aiguaviva - T. 972 39 42 21
dasanar@telefonica.net

RESTAURANT EL MIRADOR DE L’AEROPORT
És un restaurant ideal per a celebrar-hi festes d’aniversari, comunions, batejos o casaments. Menú diari, menú per a grups, possibilitat d’organitzar-hi
algun tipus de ball a la sala de festes. Gran terrassa per gaudir-la amb gran
tranquil·litat, amb sopars a la fresca, a tocar de les pistes de l’aeroport. Cuina de mercat amb molta varietat, especialitat en arrossos i diferents tipus
de bacallans i amb un autèntic parc d’atraccions pels més petits.
Aeroport de Girona-Costa Brava - Vilobí d’Onyar
T. 972 47 34 08 o 609 30 11 15 - www.miradoraeroport.com

HOSTAL RESTAURANT BRASERIA ALTAMIRA DE FORNELLS DE LA SELVA
Situat a l’autovia de Fornells de la Selva. Obert a partir de les 8 del matí amb
la brasa ben encesa i la forquilla i el ganivet a punt per esmorzar al vostre
plaer. Botifarres, cansalada, carn… bufet lliure de carn que us podeu fer al
vostre gust per 8 euros (beguda inclosa). I només per 2 euros més, podeu
agafar amanida o embotits. Menú diari de migdia i vespre. També menú de
cap de setmana i menús per a colles. Obert cada dia amb servei de cafeteria
durant tot el dia.
Ctra. N ll Km. 710 - Fornells de la Selva - T. 972 47 67 09
www.altamiragirona.com

RESTAURANT VIA AUGUSTA I VIA NOCTURNA DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
Obert a tot tipus d’actes culinaris. Menú diari de dilluns a dissabte a 11 euros,
menú de cap de setmana a 16 euros. Disposa de grans menjadors, per a més
de 300 persones i adequats per a qualsevol tipus de celebració, a preus
assequibles. Si voleu començar bé el dia proveu els esmorzars de forquilla
a partir de les 6h del matí amb carns a la brasa, pota i tripa o peus de porc
amb cargols, entre altres plats. I al cap vespre i vespre gaudeix de la nit amb
el VIA NOCTURNA: una copa, actuacions en directe i un gran assortiment
de combinats.
Av. Mas Pins (Zona Poligensa) - Riudellots de la Selva
T. 972 47 81 39 - www.restauranteviaaugusta.com

Restaurant Maràngels a Sant Gregori
Restaurant Maràngels està situat en un lloc bucòlic, en una preciosa masia.
Un lloc excel·lent per a celebrar-hi tot tipus d’esdeveniments des del vostre
casament fins a qualsevol tipus d’aniversari. Disposa d’amplis espais exteriors i una excel·lent terrassa d’estiu.
“Els plats a Maràngels amb aire de tramuntana i cor Gironí”. Menú diari a 20
euros, menú entrecot i arròs, 30 euros, menú degustació, 40 euros i menú
sorpresa, 50 euros. També us preparen sopars amb maridatges
Can Quelot,s/n-Sant Gregori (Girona) - T. 972 42 91 59
www.marangels.com

Restaurant Siloc DE GIRONA
Situat al peu dels Àngels, és una masia del segle XVII amb uns jardins excepcionals i un mirador sobre la ciutat de Girona. Menú diari a 15,30 euros i un
altre, a 22,50 euros IVA inclòs. Els caps de setmana, menú a 25,50 euros i
cada dia, una extensa carta amb plats segons temporada. A part dels seus
menús, també preparen menús per al vostre casament, aniversari, per dinars o sopars d’empresa i per a grups adaptats al vostre pressupost.

Ctra. dels Àngels Km.0,2 la Creueta (Girona) - T. 972 46 84 81
info@restaurantsiloc.com - www.restaurantsiloc.com
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> Menú diari a 11,50 €
> Menú divendres nit, dissabtes migdia i nit i diumenges migdia a 15 €
> Dilluns tancat
> Espectacular sala i terrasa
> Preus per colles i grups
> Celebracions de casaments, aniversaris
> Chill-lounge ALWAYS
C250 - KM7, Mas Pedrosa - Quart (Girona) - 972 46 83 30 - www.maykel.cat / www.always.cat

> Menú diari a 11,50 €
> Dijous nit i dissabte migdia a 15 €
> Divendres nit, dissabte nit 25 € i dimuenge migdia 29 €
> Dissabtes SOPARS BALL amb música en directe a 25 €
> Diumenges tarda berenar ball a 8,50 €
> Terrassa exterior
> Dimars tancat
Av. Estació s/n, 17458 Fornells de La Selva (Girona) - 972 47 64 94

