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La campanya gastronòmica “Pals i la Cuina de l’Arròs” s’inicia l’any
1994 quan ajuntament, molins i restaurants s’uneixen per treballar
plegats amb l’objectiu de difondre Pals com a municipi turístic i
l’arròs com a producte local que es conrea des del s. XV.
Enguany celebrem la 27a edició. Ha passat el temps, i plegats,
hem consolidat una tradició, un producte i una campanya
gastronòmica que han situat Pals com a referent turístic i, l’Arròs
de Pals, com a producte destacat i molt apreciat per
la seva qualitat i singular textura.
Comptem tamb� amb la participació d’empreses
d’allotjament i turisme actiu del municipi.
Us convidem a gaudir de la campanya tastant els men�s
preparats especialment per a l’ocasió i a descobrir les propietats
de l’arròs i els racons de Pals participant de les activitats
programades durant la campanya. En el marc de les activitats
previstes dins del cicle del conreu de l’arròs, destaquem la
plantada (juny), les passejades familiars pels arrossars i nucli
antic de Pals i la sega tradicional prevista pel mes d’octubre.
Benvinguts i bon profit!
Els men�s inclouen els vins del Mas Geli i/o Perelada, aigua, pa, caf�s i l’IVA.

01

Restaurant Antic Casino

Per picar
• Tapa de pernil ib�ric amb pa amb tomàquet.
• Iogurt de foie amb pinyons garapinyats, reducció
de Pedro Xim�nez i pa d’esp�cies.
• Roger cruixent amb maionesa
de llima i gingebre.
Arròs a escollir mín. 2 pax
• Arròs a la cassola.
• Arròs sec amb presa ib�rica,
xiitake i allioli de romaní.
Postres
• Milfulles de poma de
l’Empordà amb toffee.
Vins de les Caves Castell de Perelada
Preu: 36,50 €

Tel. 636 99 38 83 | www.restaurantanticasino.com |
@Antic.Casino

C. Enginyer Algarra, 32

@anticcasinopals | anticasinorestaurant@hotmail.com

02

Restaurant Ca la Teresa
Primers a triar
• Amanida de salmó i alvocat.
• Calamarsets saltejats.
• Calamars a la romana.
Segons a triar
• Arròs Ca la Teresa.
Postres a triar
• Flam d’ou.
• Crema catalana.
• Coulant amb gelat de vainilla.

Vins Celler de Perelada, pa i caf� inclòs.
Preu: 30 €

Tel. 972 63 64 05 | www.restaurantcalateresa.cat |

C. Tras Samària, 11

@calateresarestaurant | reserves@restaurantcalateresa.cat

03

Restaurant Can Ruben
Aperitiu (canyeta o vermut)
• Petit entreteniment de la casa.
Entrants
• Coca fina d’escalivada amb sardina
marinada i salsa pesto.

Plat principal a escollir
• El nostre arròs de l’àvia Maria a la cassola.
35 € u/pers.

• Arròs sec de popets, gambes i sepionets.
38 € u/pers.
• Arròs caldós de llobregant.
40 € u/pers.

Postres
• Xuxo flamejat a la brasa amb gelat.
Pa, aigua i vi de l’Empordà.

Tel. 972 63 69 97 | www.canruben.cat |
@restaurantcanruben

Ctra. Pals a Torroella

@canruben | canruben@hotmail.com

04

Restaurant Camping Interpals
Entrants (per compartir mínim 2 pax.)
• Fritura de peixet variat.

• Amanida de l’hort amb maduixes i formatge fresc.
Segons
• Arròs de Pals a la cassola amb sípia,
salsitxes, musclos i gambetes.
Postres
• De la casa a escollir.
Copa de vi, aigua i pa inclòs.
Preu: 20 €

*MENÚ DISPONIBLE DE L’1 AL 16 DE MAIG.

Tel. 972 63 61 79 | www.interpals.com |
@interpals

Av. Mediterrània, s/n

@campinginterpals | info@interpals.com

05

Restaurant El Pedro
Vermut amb aperitiu

Entrants
• “Lingot” d’albergínia escalivada, amb un toc de
sobrassada mallorquina de porc negre i la seva mel,
làmines de parmesà i fruits secs.
Plat principal
• Arròs de Pals a la cassola.
Postre
• El nostre m�sic (flam de moscatell i coca
de fruits secs i la seva crumble).
Vins de les Caves Castell de Perelada,
aigua mineral i caf�.
Preu: 38 €

Tel. 972 63 69 83 | www.elpedropals.com |
@restaurantelpedro

Placeta d’en Bou, 29

@elpedropals | info@elpedropals.com

06

Restaurant Es Portal

Entrant
• Laminat de bacallà de Can Ràfols amb anxoves
de l’Escala, ventresca de tonyina confitada a casa,
escarola i cremós de tomàquet escalivat i fruita seca.
Primer
• Raviolis de trompetes de la mort amb verduretes
variades, crema lleugera de carabassa, brots verds
i oli d’alfàbrega fresca.
L’arròs
• Arròs Bomba amb sofregit fosc i s�pia,
gamba vermella de Palamós, costella de porc
ib�ric Masia Tero i allioli de julivert.
Postre
• Ganache de xocolata negra amb esponja de cacauet,
pols d’oli d’oliva i gelat de taronja sanguina.
Preu: 45 €

inclosos pa, caf�s, vins Mas Geli i/o Perelada.

Tel. 972 63 65 96 | www.esportalhotel.com |
@EsPortalHotel

Ctra. Pals a Torroella, 17

@esportalhotel | info@esportalhotel.com

07 Restaurant Golf de Pals
Entrants
• Amanida d’espinacs amb verdures
escabetxades i foie.
• Encenalls de pernil ib�ric amb coca
de pa de vidre amb tomàquet.
• Broqueta de gambes en tempura i escuma de soja.
Plat principal
• Arròs de Pals a la cassola amb gambes.
Postres
• Babà amarat amb Ratafia i gelat de poma verda.
Aigua i vi Cigonyes Perelada (D.O. Empordà) caf�.
Preu: 38 €
Suplement: 7€ per persona arròs amb llobregant.
Mínim 2 persones.

Tel. 972 66 77 40 | www.resortlacosta.com |
@resortlacosta

C. del Golf, 64

@lacostapals | info@resortlacosta.com

08

Restaurant La Vila

Entrants per a compartir
• Esf�rics de bacallà en panko amb crema grega i anet.
• Tàrtar de salmó marinat en oli de s�sam,
maionesa xantillí i perles de truita.
Plat principal
• Arròs sec de llagosta amb popets i xirles.
Postre
• Pastisset de la casa acompanyat
de moscat Torre de Capmany.
Aigua, vins D.O Empordà i caf� inclosos
Preu: 39 €

per persona, mínim 2 persones.

Tel. 972 66 81 93 | www.restaurantlavila.com |
@restaurantlavila

C. Abeurador, 18

@restaurantlavila | restaurantlavila@gmail.com

09 Restaurant Mas Salvi
Aperitiu
• Esponja d’oliva, gelatina de vermut i anxova.
Entrant
• Tàrtar de salmó nature, crema d’alvocat,
tomata, salsa japonesa i caviar de truita.
Plat principal
• Arròs sec de s�pia, trompetes de la mort,
salsitxa i allioli suau de porradell.
Postres
• Tatin de poma de l’Empordà,
crema de vainilla i el seu gelat.
Aigua i vi Cigonyes Perelada (D.O. Empordà) caf�.
Preu: 38 €

*Consultar dates d’obertura.

Tel. 972 63 64 78 | www.massalvi.com |
@hotelmassalvi

C. Carmany, s/n

@hotelmassalvi | info@massalvi.com

10

Restaurant Pahissa del Mas
Men�
• Arròs Molí de Pals, alga, julivertada i llima.
• Bonítol marinat, visqu� de ceba escalivada,
cervesa l’Arrossa del Molí de Pals i favetes.
• Arròs carnaroli de collita pròpia l’Estany de Pals
amb bacallà, p�sols a la brasa i nyores.

• Mar i muntanya de pollastre, gambes i daus d’arròs.
Postre
• Mousse d’arròs Akita Komanchi de l’Estany
de Pals, maduixes, llimona i menta.
Vins Mas Geli Sense Pressa i vins Castell de Perelada.
Preu: 56 €

Tel. 972 63 69 76 | www.pahissadelmas.com |
@pahissadelmas

Barri Molinet, 16

@pahissadelmas | restaurant@pahissadelmas.com

11

Restaurant Sol Blanc
Aperitiu del dia

Entrant fred
• Espàrrecs blancs i verds amb llobarro fumat.
Entrant calent
• Ou mollet amb p�sols ofegats,
bolets de primavera i cotnes.
Plat principal
• Arròs sec de peix de roca amb rogers, llagostins
i el seu consom� de bullabessa.
Postre
• Crema anglesa amb maduixes glacejades
i sorbet de fruites vermells.
Pa, aigua, vi de Mas Geli i caf�.
Preu: 60 €

Tel. 972 66 73 65 | www.restaurantsolblanc.com |
@restaurantsolblanc

Barri Molinet, 14

@sol_blanc | info@restaurantsolblanc.com

Allotjaments
12 · Càmping Interpals

14 · Aparthotel & Village Golf Beach

Tel. 972 63 61 79 | www.interpals.com
Av. Mediterrània, s/n
@interpals |
@campinginterpals
ignasi@interpals.com

Tel. 972 63 60 63 | www.aparthotelgolfbeach.com
Ctra. Platja de Pals Km. 4
@golf.beach | info@aparthotelgolfbeach.com

» 20% de descompte en els Bungalows
Llevant, Garbí i Sa Riera.
Preus amb IVA Inclòs. Els preus no inclouen: taxa turística, llençols
i tovalloles. No s’admeten animals de companyia. No acumulable a
altres ofertes. Vàlid: 1 - 16/5/21.

13 · Arkh� Hotel Boutique
Tel. 681 03 57 39 | www.arkhedepals.com
C. del Raval, 5
@Arkhehotelboutiquesaludable
@arkhehotelboutiquesaludable
info@arkhedepals.com

» 20% de descompte
sobre tarifa habitual.

» Allotjament a partir de 65€/nit.

15 · La Costa Beach & Golf Resort
Tel. 972 66 77 40 | www.resortlacosta.com
Av. Arenals de Mar, 3
@resortlacosta |
@lacostapals
info@resortlacosta.com

» Paquet amb allotjament
i men� de l’arròs.

El preu del paquet varia en funció de la data.

Allotjaments
16 · Turisme Rural Can Pere Ni

06 · Es Portal Hotel Gastronòmic

Tel. 972 63 61 16 | www.canpereni.com
Barri Bernagar, 7
@CanPereNi | info@canpereni.com

Tel. 972 63 65 96 | www.esportalhotel.com
Crta de Pals a Torrella de Montgrí 17, 17256 Pals
esportalhotel |
@esportalhotel
info@esportalhotel.com

» Allotjament amb dret de cuina
per dues persones 75€/nit.

17 · Càmping Mas Patoxas
Tel. 972 63 69 28 | www.campingmaspatoxas.com
Ctra. Palafrugell a Pals
@campingmaspatoxas |
@campingmaspatoxas
info@campingmaspatoxas.com

» Allotjament Bungalow Morea
4 persones 85€/nit.

» Paquet d’allotjament i men�
de l’arròs. El preu dependrà de la data.

Turisme Actiu
18 · El Xiulet de Pals
Tel. 628 59 79 72 | www.elxiuletdepals.com
C. Abeuradors, s/n
@elxiuletdepals |
@elxiuletdepals
info@elxiuletdepals.com

» Ruta de l’arròs en trenet
i visites guiades al molí
amb el Xiulet de Pals.

20 · COSTA BRAVA PARC 		
D’AVENTURA PALS

		

Tel. 972 113 443 | 697 764 194
www.costabravaparcaventura.com
Camí del Bernegar s/n
@costabravaparcaventura | info@costabravaparcaventura.com

» 10% DE DESCOMPTE
A TOTS ELS PARTICIPANTS

Informació i reserves a la pàgina web.

19 · Golf de Pals
Tel. 972 66 77 39 | www.golfdepals.com
C. del Golf, 64
@golfdepals |
@golfdepals
info@golfdepals.com

» El 22 de maig Torneig de Golf i
		
Baptisme de golf per a famílies
i grups d’amics (segons normativa vigent).
» 2 green fees + 2 men� de l’arròs: 206€

Passejades personalitzades pels arrossars i el nucli antic de pals.
NECESSÀRIA RESERVA PR�VIA. MÉS INFORMACIÓ I RESERVES: Oficina de Turisme | Tel. 972 637 380 | info@pals.cat

Productors i col laboradors
21 · Arròs Estany de Pals

23 · Celler Mas Geli

Tel. 972 63 66 35 | info@arrosestanydepals.cat
Ctra. de Pals a Torroella, km 343 |
@arrosestanydepals

Tel. 629 69 44 28 | info@masgelipals.cat
Barri Bernagar, 5 |
@masgelipals

22 · Arròs Molí de Pals

24 · Vins i Caves Perelada

Tel. 972 63 67 06 | info@arrosmolidepals.com
Ctra. Pals a Torroella, km 343,9 |
@arrosmolidepals

Tel. 93 503 86 00 | info@grupperalada.com
@c_perelada
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Ajuntament de Pals

ajuntamentdepals

AJUNTAMENT PALS

AJUNTAMENTPALS

