


REST. AMÈRICA
Av. d’Amèrica, 32 (Fenals)
Tel. 972 36 64 17

- Benvinguda amb l’art del gintònic
- Degustació de les nostres tapes: 

Mediterràniament
- Arròs de l’art
- Caneló de pa de mel amb formatge 

Boursault i sorbet de menta
- Pa, aigües minerals, vins de Castell de 

Peralada i cafè
32 €  IVA INCLÒS

REST. ATHENE 
PIZZERIA DI NAPOLI
Pg. de Camprodon i Arrieta, 38
Tel. 972 36 44 75

- Copa de cava de benvinguda
- Entrants: marinat de fulls de salmó 

salvatge amb làmines de formatge 
fumat; encenalls d’ibèric amb perles 
de meló; torradetes amb escalivada 
amb anxoves; mossets de gambes 
gratinades amb melmelada de ceba 
gratinada; vaixell de botifarra de perol 
amb ou de guatlla; farcit de bolets 
glacejat amb tres formatges coronat 
amb caviar vermell

- Arròs de l’art
- Crep gelada amb xocolata fosa o pinya 

natural amb crema catalana
- Pa, aigües minerals i vins de Castell de 

Peralada
27 € IVA INCLÒS

REST. AUTÈNTIC
C. de l’Havana, 11 (Fenals)
Tel. 972 37 09 21

- Aperitiu de la casa: caramel de 
botifarra de ceba; torradeta de 
formatge cabrales amb codony; pernil 
Ibèric; copa de cava

- Timbal d’enciams variats amb 
llagostins, xampinyons, espàrrecs i 
civada fregida

- Arròs de l’art
- Coulant de xocolata amb taronja 

confitada amb brandi
- Pa, aigües minerals, vi blanc o rosat o 

cava de Castell de Peralada 
35 € IVA INCLÒS

REST. BARCA D’OR
RIGAT PARK HOTEL
Av. d’Amèrica, 1 (Fenals) 
Tel. 972 36 52 00
- Aperitiu de benvinguda
- Amanida primavera amb formatge de 

cabra, espàrrecs i carxofa confitada
- Arròs de l’art
- Parfait de figues amb brandi
- Pa, aigües minerals, cava brut Rosat de 

Peralada i cafè
35 € IVA INCLÒS (mínim 2 persones)

REST. CAL SOGRE
HOTEL MARIA DEL MAR
C. de Ponent, 11
Tel. 972 37 17 04
- Pica-pica: carpaccio de bacallà; garotes 

gratinades;  broqueta de marisc
- Sorbet de llimona perfumat amb menta
- Arròs de l’art
- Crep de crema amb gelat de 

mascarpone i fruits del bosc
- Pa, aigües minerals i vi de Castell de 

Peralada
30 € IVA INCLÒS

REST. CALA 
CANYELLES
Platja de Canyelles, 2  
Tel. 972 37 12 01
- Copa de cava i aperitiu de benvinguda
- Carpaccio de bacallà amb favetes de 

temporada
- Arròs de l’art
- Milfulls  de pinya amb gelat de fruites 

de bosc
- Pa, aigües minerals, vi Blanc de Blancs 

de Castell de Peralada i cafè
32 € IVA INCLÒS

REST. CAN BOLET
C. de Sant Mateu,12
Tel. 972 37 12 37

- Amanida del mar amb escopinyes i oli 
de garota

- Arròs de l’art
- Sorbet de cava amb maduixetes
- Pa, aigües minerals i cava Brut Reserva 

de Castell de Peralada
30 € IVA INCLÒS (mínim 2 persones)

REST. 
CAN TARRADAS
Plaça d’Espanya, 7
Tel. 972 36 97 95

- Cabdells de Tudela amb anxoves de 
l’Escala amb salsa vinagreta

- Arròs de l’art
- Sorbet de gerds
- Pa, aigües minerals, vi blanc, rosat o 

negre de Castell de Peralada i cafè
30 € IVA INCLÒS

REST. 
EL JARDÍN
C. del capità Conill i Sala, 22
Tel. 972 36 66 82

- Amanida de luxe
- Arròs de l’art
- Cassoleta de fruites amb gelat de pinya
 - Pa, aigües minerals, vi Garnatxa 

blanc o 3 Finques negre de Castell de 
Peralada i cafè

28,90 € IVA INCLÒS

REST. EL 
RACÓ DE FENALS
C. del Pla de Fenals, 3 (Fenals)
Tel. 972 36 94 39
- Copa de cava de benvinguda
- Aperitiu de la casa
- Mar i muntanya de rotlle de peu de 

porc crocant sobre carpaccio de pop, 
tallarines de calamar i llagostí saltat

- Arròs de l’art
- Carpaccio de pinya amb crema 

catalana, gelat i fruites vermelles
- Pa, aigües minerals, vins de Castell de 

Peralada, cafè i petit-fours
32,50 € IVA INCLÒS

REST. EL TORO
Av. de la Vila de Blanes, 8
Tel. 972 37 29 04

- Aperitiu de la casa
- Sopa de peix
- Arròs de l’art
- Postres per escollir de la carta
- Pa, aigües minerals, vins de Castell de 

Peralada i cafè
26,50 € IVA INCLÒS

REST. EL TRULL
Cala de Canyelles, s/n
Tel. 972 36 49 28

- Copa de cava de benvinguda
- Carpaccio de pop amb vinagreta de 

fruita tropical i tàrtar de peixos
- Coca de pasta de full amb formatge 

fresc i amanida de primavera
- Arròs de l’art
- Bescuit progrés amb pinya 

caramel·litzada i gelat de coco
 - Pa, aigües minerals i vi Blanc de 

Blancs o 3 Finques negre de Castell de 
Peralada

32,50 € IVA INCLÒS

REST. EL TÚNEL
C. de Narcís Fors, 34
Tel. 972 36 43 65

- Tapeta i copa de cava
- Amanida de maduixa, formatge de 

cabra i torradetes
- Full de calçots amb romesco i crema 

de brie
- Arròs de l’art
- Milfulls de xocolata i nata amb vainilla
- Pa, aigües minerals i vi Blanc 

Chardonnay 2009 de Peralada
32 € IVA INCLÒS (mínim 2 persones)

REST. EL VENTALL
Ctra. de Blanes a Lloret, s/n 
Tel. 972 33 29 81

- Copa de cava i aperitiu de benvinguda
- Amanida tèbia de lloms de verat amb 

escalivada i coca de pa de vidre
- Crema de pèsols amb ou potxat i trufat 

i encenalls de foie
- Arròs de l’art
- Coulant fred d’arròs amb llet amb gelat 

de canyella
- Pa, aigües minerals i vi Blanc de 

Blancs o 3 Finques negre de Castell de 
Peralada

32,50 € IVA INCLÒS

REST. FENALS 
INTERNACIONAL
C. de Domènech Carles, s/n 
(Fenals) Tel. 972 36 69 23

- Copa de cava. Tapa de foie amb ceba
- Timbal de bacallà i salmó amb amanida 

de l’horta a la vinagreta de gerds
- Arròs de l’art
- Gelat de nata i nous amb coulis de 

xocolata calenta
- Pa, aigües minerals, vi Blanc de Blancs 

o Rosat de Castell de Peralada i cafè
33,50 € IVA INCLÒS

REST. FREU  
HOTEL GUITART 
MONTERREY
Carretera de Tossa, s/n
Tel. 972 36 93 26

- Còctel Negroni amb anxova embolicada 
en guinda

- Escopinyes amb albariño, algues i 
fonoll

- Pop a la planxa amb lletons glacejats, 
carxofa i suc del rostit

- Crema d’espàrrecs blancs de Navarra 
amb ravioli de cabra de mar i 
cansalada viada ibèrica

- Arròs de l’art 
- Crema gelada de recuit, 

maduixes, maduixetes, mel i nous 
caramel·litzades

- Pa, aigües minerals, vi Blanc Chardonay 
2009, vi negre 3 Fincas 2007 de Castell 
de Peralada, cafè i petit-fours

55 € IVA INCLÒS

REST. IL POMODORO
Pg. de Sa Caleta, 26
Tel. 972 36 92 03

- Copa de cava de benvinguda
- Assortiment de mousse d’escórpora i 

pastís d’escalivada
- Arròs de l’art
- Panacotta amb fruites del bosc
- Pa, aigües minerals, vins o cava de 

Castell de Peralada i cafè
36,50 € IVA INCLÒS (mínim 2 persones)

REST. L’ARROSSERIA 
DE FENALS
C. de les Antilles, 5 (Fenals)
Tel. 972 36 12 64

- Copa de cava de benvinguda Capdevila 
Pujol Brut Natural

- Encenalls de foie amb confitura de 
ceba tendra

- Calamars amb tempura
- Garota farcida i gratinada
- Arròs de l’art
- Formatge de drap amb gelatina de mel 

i nous garapinyades
- Pa, aigües minerals, vi Blanc de Blancs 

de Castell de Perelada i cafè
32,40 € IVA INCLÒS

REST. L’ESTELAT
HOTEL ROGER DE 
FLOR PALACE
C. del Turó de l’Estelat, s/n
Tel. 972 36 48 00

- Copa de cava de benvinguda Peralada 
Brut i aperitiu de la casa

- Amanida tèbia de bacallà i poma 
rostida amb vinagreta de mel i llima

- Arròs de l’art
- Carpaccio de pinya amb rom amb 

pinyons caramel·litzats i gelat de 
mantecado

- Pa, aigües minerals i vi Blanc de 
Blancs o 3 Finques negre de Castell de 
Peralada 

36,50 € IVA INCLÒS

REST. LA BUENA MESA
C. de Narcís Macià, 11  (Fenals)
Tel. 972 36 51 27

- Copa de cava Brut de Peralada i 
aperitius de la casa

- Pebrots del piquillo farcits de marisc
- Arròs de l’art
- Pannacota amb fruites vermelles
- Pa, aigües minerals, vi Blanc de Blancs 

o Rosat de Castell de Peralada i cafè
31 € IVA INCLÒS

REST. LA LONJA
C. de Sant Cristòfol, 2
Tel. 972 36 74 99

- Copa de cava de benvinguda de Castell 
de Peralada

- Pica-pica de l’art: gambetes de Blanes; 
sonsos; calamarsets; escopinyes i 
musclos al vapor

- Arròs de l’art
- Postres per escollir entre sis varietats
- Pa, aigües minerals i vi Blanc Pescador 

de Castell de Peralada
32,90 € IVA INCLÒS

 
REST. LA MAR BLANCA
Pg. de Camprodon i Arrieta, 22
Tel. 972 37 08 33

- Copa de cava de benvinguda i aperitiu 
de la casa

- Tataki de tonyina amb arròs salvatge i 
mongeta tendra

- Amanida de formatge Tou de Til·lers, 
gerds, ruca i nous

- Arròs de l’art 
- Mousse de iogurt amb musli i fruites 

vermelles
- Pa, aigües minerals, vins de Castell de 

Peralada i cafè
32 € IVA INCLÒS 

REST. LAS REGIONES
Av. de les Regions, 12
Tel. 972 36 20 90

- Copa de cava de benvinguda
- Amanida de llagostins amb foie, mango 

i fruits secs al Pedro Ximénez
- Sorbet de mandarina
- Arròs de l’art
- Mousse de llima-llimona amb cobertura 

de limoncello
- Pa, aigües minerals, vi i cava de Castell 

de Peralada i cafè
28 € IVA INCLÒS

REST. LA TERRASSA 
VIVES
Pg. de Jacint Verdaguer, 23
Tel. 972 37 27 94

- Copa de benvinguda
- Torradetes amb brandada de bacallà i 

escalivada
- Arròs de l’art
- Milfulls de crema
- Pa, aigües minerals, vins de Castell de 

Peralada i cafè
32 € IVA INCLÒS

REST. MARSOL
HOTEL MARSOL
Pg. de Jacint Verdaguer, 7
Tel. 972 36 57 54

- Copa de cava i aperitiu de la casa
- Carxofes farcides de marisc i 

gratinades amb sidra
- Arròs de l’art
- Canelons de mango farcits de praliné 

d’ametlles sobre mar de maduixes i 
salsa de vainilla

- Pa, aigües minerals i vi Blanc de Blancs 
de Castell de Peralada

29 € IVA INCLÒS

REST. 
MAS ROMEU
Av. de Mas Romeu, 2
Tel. 972 36 79 63

- Copa de cava de benvinguda i aperitiu 
de la casa

- Amanida de favetes amb llesca de foie 
a la sal i codonyat

- Arròs de l’art 
- Coulant de xocolata amb gelat de 

mango i maduixes
- Pa, aigües minerals i vins de Castell de 

Peralada
32,50 € IVA INCLÒS

REST. PEZ COLORAO
C. de Joan Durall, 5
Tel. 972 37 19 25

- Aperitiu. Meze meze de: suquet de 
seitons amb alls tendres de l’avi Rafi; 
mandonguilles de sèpia amb picada de 
xocolata i ametlles picades; daus de 
morena adobada amb salsa romesco; 
garota gratinada amb llagosta al forn 
de llenya

- Arros de l’art
- Pastís Tatin amb gelat de vainilla de 

vici o fondue de fruites
- Pa, aigües minerals, vi Blanc de Blancs 

i cava Brut Reserva de Castell de 
Peralada

35 € IVA INCLÒS
                             
HOTEL SANTA MARTA 
Platja de Sta. Cristina, s/n
Tel. 972 36 49 04

- Copa de cava de benvinguda i els 
nostres aperitius

- Terrina de fetge d’ànec amb figues i 
melmelada de tomàquet

- Arròs de l’art
- Mousse de tres xocolates amb fruita 

vermella i sorbet de taronja
- Petits-fours
- Pa, aigües minerals, vi Blanc de Blancs 

o 3 Finques negre, cava Brut Nature de 
Castell de Peralada i cafè

45 € IVA INCLÒS

REST. SEVEN – GRAN 
CASINO COSTA BRAVA
Av. de la Vila de Tossa, 27-43
Tel. 972 36 11 66

- Copa de cava de benvinguda i aperitiu 
Gran Casino Costa Brava

- Amanida de bacallà confitat amb 
carxofes i bolets de primavera, 
amenitzat amb una suau vinagreta de 
tomàquet dolç

- Arròs de l’art
- Bavaresa de cafè i xocolata amb una 

finíssima teula d’arròs
- Pa, aigües minerals, vins de Castell de 

Peralada, cafè i dolçaines
25 € IVA INCLÒS

REST. XALOC  
C. de Ramon Casas, 2  
(Fenals) Tel. 972 36 80 03

- Copa de cava i aperitiu de benvinguda
- Milfulles de taronja amb bacallà fumat
- Arròs de l’art
- Tiramisú amb maduixes laminades amb 

Baileys
- Pa, aigües minerals, vins de Castell de 

Peralada, cafè i xopet
26 € IVA INCLÒS


