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MIAMI CAN PONS
Passeig Marítim, 20 · 977 740 551
miamicanpons.com

“Salpicón” de llagostins, polp i
verduretes amb vinagreta
Xarrup de crema de marisc freda
Polp i sipietes amb ceba caramel·litzada
Pilotes de polp guisades
Croqueta de calamarset i
polp sobre calamar a la Romana
A escollir
All i pebre d’escrita i llagostins ò
Arròs tot pelat amb cues de gamba i polp ò
Filet de vedella al Roquefort
Postres a escollir
Gelat de mantecado amb polp al
vapor i fons de crema ò
Còctel afrodisíac de meló ò
Sorbet granissat del dia
Licor d’Arròs del Delta,
Cafè Exprés, Aigües Minerals
CELLERS D.O. TERRA ALTA
Merian celler Tarroné Garnatxa Blanca
Raig de Raïm Garnatxa Negra/
Carinyena Celler Piñol

38€ 43€
Dill-Div

Dis-Diu-Fest

IVA INCLÒS
*Mínim 2 pers - taula completa
Es prega reserva prèvia

ALBERT GUZMÁN
Urb les Delícies, 1 · 661 102 672
albertguzman.com

Aperitiu, takoyaky
de polp en kimchie i algues
“Ajoblanco” de polp i verduretes,
anguila, polp, sardina
Saam de papada de porc ibèric GjC
dues coccions, salsa Hoisin,
polp i pinya caramel·litzada
Terrina d’albergínia en miso G
pera osmotitzada, polp a la brasa i sèsam
Estrockoli de cansalada, mozzarella gp
americana de llagostins, polp i tòfona
Arròs a la llauna amb
polp, sèpia i formatge curat làctics
Portella d’ovella
Clàssic òpera de cafè
Bodega: Almodí petit blanc
Pa, aigües,

45€

IVA INCLÒS
*Mínim 2 pers - taula completa
Es prega reserva prèvia

CAN BATISTE
Sant Isidre, 204 · 977 744 929
canbatiste.com

Polp amb crema d’alga còdium,
pesolets i tobiko de wassabi
Carpaccio de polp amb humus, all escalivat i
oli de rostit de llagostins.
Polp a la brasa fumat a la taula
acompanyat de “causa limeña”.
Polp cruixent amb escates de patata,
cacauet, pesto de festucs, tomàquet
especiat i figa de coll de dama.
Bocata de “salsitxa del país”
amb tomàquet de penjar.
Arròs de polp i mongeta tendra (Mínim 2 persones)
ò
Peix del dia a la planxa amb verduretes
(suplement 7 euros)

Postres casolanes
Celler
Raig de Raïm Celler Batea D.O. Terra Alta.
Aigües, Cafè

45€

IVA INCLÒS
*Mínim 2 pers - taula completa
Imprescindible reserva prèvia del menú
Beguda inclosa una ampolla per parella.

CAN VICENT
Carme, 28 · 977 741 613

Aperitiu
Navalles
Carpaccio de polp
Calamarsets al salmó
Llagostins
Polp confitat al llorer
Arròs melós de polp i
marisc al fonoll
Selecció de sorbets artesanals i
gelats de la casa
Vins DO Terra Alta
Aigua mineral – cafès

38€

IVA INCLÒS
*Mínim 2 pers - taula completa

FREDDY RESTAURANT
Av Constitució, 1bis · 977 741 016
ventallfreddy.com

Còctel fred de polp amb fruits del mar
Timbal de polp amb oli de pinyons i
encenalls de mi-cuit
Polp torrat i patata al caliu amb allioli
Polpets solsits a l’estil dels pescadors rapitencs
Dinar: Fideus a la cassola o arròs negre amb
polp roquer, rap, calamar, cloïsses, llagostins i
escamarlans
O
Sopar: Caldereta de polp roquer amb cloïsses,
rap, llagostins i escamarlans
Sorbet de llimona o Crema Catalana
Vins D.O. Terra Alta Vall de Vinyes negre o
Somdinou blanc o Cava Rovellats.
Cafès i xopets de crema de licor d’arròs

30€

IVA INCLÒS
*Mínim 2 pers - taula completa
Es prega reserva prèvia

JUANITO PLATJA
Passeig Marítim, 50 · 977 74 04 62
juanitoplatja.com

Capuccino de bolets amb
mousse de formatge blau
Carpaccio de polp amb oli de tòfona,
mousse d’allioli i brots de sàlvia
Bunyols de polp
Estofat de polp amb ceba
confitada i alls escalivats
Risotto de polp, llagostins i bolets
Postres
Sorbet de llimona o gelat
Vins
Almodí blanc/negre D.O. Terra Alta
Cafès

45€

IVA INCLÒS
*Mínim 2 pers - taula completa
Es prega reserva prèvia

LES PALMERES
Passeig Marítim, 76 · 977 742 395
restaurantlespalmeres.com

Bunyols
Polp a l’estil Rapitenc
Calamars
Llagostins a la graella
Pota de polp amb allioli
Arrossejat amb polp i llagostins
Postres
Sorbet de pinya
Vins D.O. Terra Alta
Aigües i cafès

40€

IVA INCLÒS
*Mínim 2 pers - taula completa
Es prega reserva prèvia

LLANSOLA 1921
Sant Isidre, 98 · 977 74 04 03
hotelllansola1921.com

Aperitiu del dia
Entrants:
Xips d’albergínia amb brandada de
bacallà i un toc de mel
Caneló cruixent de polp amb
cobertura de crema de bolets
Polpets solsits en cassola
Llagostins a la crema confitada
Polp a la graella amb fons de
parmentier de pebrots del “piquillo”
Arròs amb polp, Llagostins i cloïsses
(min. 2 Persones)

ò
“Suquet” de rap amb llagostins
Postres de temporada de la casa
Vins D.O. Terra Alta
Aigües i Cafès

40€

PACK GASTRONÒMIC
150€/2 persones
Allotjament+Esmorzar
+Menú Jornades

IVA INCLÒS
*Mínim 2 pers
Taula completa
Es prega reserva prèvia

marieta taperia
Vista Alegre, 18 · 877 056 816

Pota de polp al forn
Polp a l’all-i-pebre
Polpets solsits a l’estil rapitenc
Arrossejat amb llagostins i sepietes
Postres de la casa
Vi Flamenk D.O. Terra Alta

28€

IVA INCLÒS
*Mínim 2 pers - Taula completa
Es prega reserva prèvia

TAMASHI
Sant Isidre, 41 · 656 365 518

Amanida de polp amb
cogombre i miso
Carpaccio de polp amb salsa cítrica
Yakimesi de polp amb
llagostins i shitake
Combinat de sushi
i sashimi (20 peces)
Assortiment de mochis
Vi blanc D.O. Terra Alta i aigua

43€

IVA INCLÒS
*Mínim 2 pers - Taula completa
Es prega reserva prèvia

REST-TAPERIA TT
Avinguda Pare Castro, 14 Baixos
696 994 086

Aperitiu
Coca de recapte de polp roquer a la brasa
amb parmentier de pebrot D.O Vera
Primer
Tàrtar de polp roquer , tomàquet concassé
ecològic, pebrots ecològics, ceba i alvocat
Segon
Arròs del Delta amb polp roquer fumat i
llagostins de la Ràpita
Postres
Bunyols de vent farcits de crema de licor
d’arròs Segadors i toc de canyella
Maridatge
Trufes Ecològic Negre i Blanc D.O Terra Alta

38€

IVA INCLÒS
*Mínim 2 pers - Taula completa
Es prega reserva prèvia

CASA RAMON MARINÉS
Arsenal, 16 · 977 740 361
casaramon.com

Aperitiu:
Mousse de foie amb gelé de vermut rapitenc
Tataki de tonyina vermella
Entrants:
Sashimi de salmó amb alvocat, fruits
secs i vinagreta de mel i mostassa
Pasta de full farcida amb llobarro, polp i ceps
Polp gratinat amb parmentier
de carabassa i salsa Orly
Caneló de llagostí i peus de porc
amb beixamel trufada
2º a escollir:
Arròs sec de polpets de costa, o
Arròs caldós amb cranc blau
Postres de la casa
Vins Terra Alta i cafès

35€ 40€
Dill-Div

Dis-Diu-Fest

IVA INCLÒS
*Mínim 2 pers - Taula completa
Es prega reserva prèvia

