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RESTAURANT AMÈRICA 

RESTAURANT AUTÈNTIC 

HOTEL RIGAT PARK / RESTAURANT BARCA D’OR 

RESTAURANT CALA CANYELLES 

RESTAURANT CALAMIC  

RESTAURANT CAN BOLET 

RESTAURANT CAN TARRADAS 

RESTAURANT DA PAOLO 

HOTEL BALNEARI VICHY CATALAN / RESTAURANT DELICIUS 

RESTAURANT EL JARDÍN 

RESTAURANT EL NOU PLANIOL  

RESTAURANT EL RACÓ DE FENALS 

RESTAURANT EL TORO  

RESTAURANT EL TRULL  

RESTAURANT EL TÚNEL

RESTAURANT EL VENTALL 

RESTAURANT FENALS INTERNACIONAL  

HOTEL GUITART MONTERREY / RESTAURANT FREU 

RESTAURANT GIORGIO  

RESTAURANT GLORIA BENDITA  

RESTAURANT IL POMODORO  

RESTAURANT L’ARROSSERIA DE FENALS 

RESTAURANT LA BUENA MESA 

RESTAURANT LA CUINA D’EN PEDRO 

RESTAURANT LA LONJA 

RESTAURANT LAS REGIONES 

RESTAURANT LA TERRASSA VIVES 

HOTEL MARSOL / RESTAURANT MARSOL 

RESTAURANT MAS ROMEU 

HOTEL ROGER DE FLOR PALACE 

HOTEL SANTA MARTA 

RESTAURANT SOL FENALS 

RESTAURANT XALOC  

De l’1 al 31 de maig de 2010

Les Jornades Gastronòmiques de l’Arròs arriben en-
guany a la seva 10a edició i per aquest motiu des de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar, conjuntament 
amb el Gremi d’Hostaleria i 
l’Associació de Bars i Restau-
rants, volem celebrar aquest 
aniversari amb vosaltres 
d’una manera especial.

Com a obsequi, amb cada 
Menú de l’Arròs tindreu una 
entrada gratuïta als Jardins 
de Santa Clotilde. Aquesta 
és una oportunitat única per 
descobrir aquests jardins 
noucentistes ubicats sobre 
els penya-segats de cala 
Boadella.
 
Aquesta combinació de gastronomia i oci us permetrà 
tancar el dinar amb una passejada pel ja conegut com a 
“tresor amagat de la Costa Brava”.

Esperem que en gaudiu! 

Promoció Especial
Amb la presentació de la factura del 
menú de l’arròs, obtindrà 2 hores 
gratuïtes als pàrquings municipals 
de Lloret de Mar.
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Promocions

Santa Clotilde
Jardins de

TARGETA COMERÇ 

DE “LA CAIXA”

DESCOMPTES I 

PROMOCIONS 

CONSTANTS



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

• Copa de cava de benvinguda 
• Infusió de tomàquet fumat amb trufes de 
formatge
• Sashimi tebi de salmó amb mel de roses 
i soja
• Vitello tonato ibèric
• Peus de porc amb salsa de vi ranci
• Arròs de clorofi l·la amb espinacs, vieires 
i vinagreta de corall
• Tatin de plàtan amb granissat de cafè
• Pa, aigües minerals, vins de Castell de 
Peralada i cafè

38,50€ IVA INCLÒS

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

• Aperitiu de benvinguda i copa de cava
• Crema de meló amb cruixent de pernil ibèric
• Amanida nòrdica (mixt d’enciam, pinya, 
taronja, gambes, soja, salsa rosa i patates xips)
• Paella marinera amb llamàntol i cloïsses 
• Pastís de formatge fresc i fruits vermells amb 
nous garapinyades i crema de mores i gerds
• Pa, aigües minerals, vi blanc o rosat de 
Castell de Peralada 

RESTAURANT CALA CANYELLES
Platja Canyelles, 2  
Tel. 972 37 12 01

• Copa de cava de benvinguda
• Germinat de ceba dolça i anxoves de 
l’Escala sobre puré de patata i emulsió de 
pebrot escalivat
• Amanida de favetes 
• Cassola d’arròs negre amb sepió de costa
• Tiramisú casolà
• Pa, aigües minerals, vi Blanc de Blancs 
de Castell de Peralada i cafè

35 € IVA INCLÒS

RESTAURANT CALAMIC
C. Carnisseria Vella, 5
Tel. 972 36 78 57

• Aperitiu
• Crudités  de  verdures i hortalisses de 
primavera amb salses romesco i de iogurt 
• Cassola d’arròs mixt de carn, verdures, 
peix i mariscs
•  Púding d’arròs amb llet amb coulis de 
taronja amarga
• Pa, aigües minerals, vi blanc, rosat o 
negre de Castell de Peralada

37,80 € IVA INCLÒS

RESTAURANT CAN BOLET
C. Sant Mateu,12
Tel. 972 37 12 37

• Crema freda de tomàquet i serrà
• Timbal de carbassa i bacallà a l’aroma de 
pinyons i tòfona
• Arròs amb botifarra i espàrrecs de marge  o 
arròs amb bacallà
• Pastís de maduixes i crema
• Pa, aigües minerals, vi Blanc de Blancs o cava 
Brut Reserva de Castell de Peralada i cafè
35 € IVA INCLÒS (mínim 2 persones)

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

• Cabdells de Tudela amb anxoves de 
l’Escala amb salsa vinagreta
• Paella marinera de la costa
• Sorbet de gerds
• Pa, aigües minerals, vi blanc, rosat  o 
negre de Castell de Peralada i cafè

28 € IVA INCLÒS

RESTAURANT EL NOU PLANIOL
C. Domènec Carles, 25-31 (Fenals) 
Tel. 972 36 41 19

• Amanida de pollastre amb còctel de fruits 
secs
• Filet de tonyina amb samfaina
• Arròs amb bolets i verdures
• Postres per escollir de la carta
• Pa, aigües minerals, vins de Castell de 
Peralada

22,50 € IVA INCLÒS

RESTAURANT EL RACÓ DE FENALS
C. Pla de Fenals, 3  (Fenals)
Tel. 972 36 94 39

• Aperitiu de la casa
• Graellada d’espàrrecs de marge amb 
ravioli de txangurro
• Vieira amb coulis del seu corall sobre 
peu de porc, tempura de verduretes de 
temporada i ceps
• Arròs amb llamàntol
• Mousse de xocolata blanca i iogurt amb 
maduixes
• Pa, aigües minerals i vins de Castell de 
Peralada i cafè

43,90 € IVA INCLÒS

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

• Aperitiu de la casa: formatge, pernil del 
país i llonganissa
• Cabdells de Tudela amb anxoves i salsa 
vinagreta
• Paella marinera
• Postres per escollir de la carta
• Pa, aigües minerals, vins de Castell de 
Peralada i cafè

22,50 € IVA INCLÒS

RESTAURANT EL TRULL
Cala Canyelles s/n
Tel. 972 36 49 28

• Crema de pèsols amb botifarra negra de 
pera i ou de guatlla escumat
• Brandada de bacallà amb poma verda, 
cruixent de patata i oli de vainilla
• Enfi lall de llagostí amb meló cantalup 
amb menta i reducció de vi de Porto
• Arròs cremós de punyets amb crustacis i 
múrgules de primavera
• Triangles de llet fregida amb gelat d’arròs 
de Pals i crema de ratafi a
• Pa, aigües minerals i vi Blanc de Blancs o 
3 Finques negre de Castell de Peralada

38,50 € IVA INCLÒS

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

• Petit aperitiu del dia i copa de cava 
• Amanida de carxofa, pernil de Jabugo i 
encenalls de foie 
• Croquetes de Jabugo, ceps i parmesà 
• L’arròs de llamàntol 
• Crunch amb vainilla, oli i sal 
• Pa, aigües minerals, vi blanc Chardonay 
de Castell de Peralada i cafè

35,00 € IVA INCLÒS

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

• Aperitiu de benvinguda
• Tortel·linis de salmó i guacamole amb 
amanida de fi deus d’arròs, soja, gingebre i 
germinats
• Pèsols ofegats amb arròs Venere, 
cansalada i ou escalfat
• Arròs de cabra de mar amb favetes, 
carxofa i botifarra negra
• Mousse de llet merengada amb pessic 
de canyella i galeta d’arròs amb sorbet de 
llimona
• Pa, aigües minerals, vi Blanc de Blancs o 
3 Finques negre de Castell de Peralada

38,50 € IVA INCLÒS

HOTEL ROGER DE FLOR PALACE
Turó de l’Estelat, s/n
Tel. 972 36 48 00
• Aperitiu: copa de cava i farcellets cruixents de 
rap, escalivada i beixamel d’espàrrecs de marge
• Timbal de calamarsets de platja, alls tendres 
i bunyols de brie amb vinagreta de taronja i 
farigola
• Arròs caldós de bolets, gambots i verduretes 
de temporada
• Crema caramel·litzada amb fruites estivals i 
coco
• Pa, aigües minerals, vi Blanc de Blancs o 3 
Finques negre criança de Castell de Peralada. 
Cava Brut Reserva de Castell de Peralada, cafè 
i xopets.

35 € IVA INCLÒS

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

• Aperitiu: broqueta de mango i formatge fresc 
amb mel; croqueta d’ibèric i cava 
• Amanida d’escamarlans amb alvocat i oli de 
cibulet
• Timbal d’arròs negre amb calamar farcit i all 
i oli 
• Costelles de xai amb pinyons i moscatell
• Gelea d’aigua de roses amb litxis, maduixes i 
gelat de iogurt grec
• Petit-fours
• Pa, aigües minerals, vi Blanc de Blancs o 3 
Finques negre, i cava Brut Nature de Castell de 
Peralada.

45 € IVA INCLÒS

RESTAURANT SOL FENALS
C. Joaquim Mir, 5 (Fenals)
Tel. 972 37 23 24

• Pica-pica de la casa
• Canelons d’escalivada
• Arròs melós de muntanya
• Pastís de formatge fresc amb gerds
• Pa, aigües minerals i vins de Castell de 
Peralada

27,50 € IVA INCLÒS

RESTAURANT DELICIUS - 
BALNEARI VICHY CATALAN
Av. Dr. Furest, 32 – Caldes de 
Malavella
Tel. 972 47 00 00

• Aperitiu
• Crema d´arròs amb gambes, suc de 
pèsol i encenalls de sípia
o Amanida de mongeta verda fi na, pernil de 
jabugo i tulipa de parmesà
• Arròs de llamàntol amb pèsol o Arròs de 
carxofes i bacallà
• Pastís de xocolata amb semi-fred de cava 
o Bunyol d´arròs amb llet amb gelat de 
canyella
• Pa, aigües minerals del Grup Vichy 
Catalán i vins de Castell de Peralada 

35 € IVA INCLÒS

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

• Copa de cava i aperitiu
• Amanida amb carxofes amb fruits del 
bosc i vinagreta balsàmica
• Cassola d’arròs amb verduretes i cloïsses
• Gelat de bescuit casolà amb xocolata 
calenta
• Pa, aigües minerals i vins de Castell de 
Peralada

25 € IVA INCLÒS

30,00€ IVA INCLÒS

RESTAURANT BARCA D’OR - 
RIGAT PARK HOTEL
Av. d’Amèrica, 1  (Fenals) 
Tel. 972 36 52 00

• Aperitiu de benvinguda   
• L’amanida d’arengada fumada i patata 
tèbia esquitxada de vinagreta de cítrics
• La cassola d’arròs negre amb castanyons 
(sèpies de punta) i cloïsses 
• El coulant de xocolata i el seu gelat de 
vainilla            
• Pa, aigües minerals, vins de Castell de 
Peralada i cafè
38,50 € IVA INCLÒS (mínim 2 persones)

RESTAURANT DA PAOLO
Passeig de Camprodon i Arrieta, 36
Tel. 972 37 31 40

• Copa de benvinguda
• Tàrtar de tonyina i enfi lall de gambes i 
carbassons arrebossats
• Amanida de marisc a l’estil Italià
• Risotto de rap i petxines de peregrí amb 
safrà
• Carpaccio de maduixes amb gelat de 
coco i cruixent d’arròs
• Pa, aigües minerals, vi Blanc de Blancs 
de Castell de Peralada, cafè i limoncello

37,50€ IVA INCLÒS

RESTAURANT EL JARDÍN
C. Conill i Sala, 22 
Tel. 972 36 66 82

• Aperitiu de la casa i copa de cava Peralada 
Rosat
• Amanida amb puré de tomàquet, bacallà 
esqueixat i vinagreta de Mòdena
• Arròs melós amb conill
• Broqueta de fruita amb xocolata
• Pa, aigües minerals, vi Garnatxa Blanca o 
3 Finques negre de Castell de Peralada, cafè i 
xopet

28,50€ IVA INCLÒS

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

• Aperitiu de la casa
• Entreteniments del xef
• Arròs amb bacallà i carxofes
• Postres casolanes per escollir de la carta
• Pa, aigües minerals, vi o cava de Castell 
de Peralada i cafè

32 € IVA INCLÒS

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

• Pica-pica de peix i marisc de la nostra 
parada
• Arròs caldós amb llamàntol i verduretes 
de temporada
• Postres per escollir de la carta
• Pa, aigües minerals i vins de Castell de 
Peralada i cafè

32 € IVA INCLÒS (mínim 2 persones)

RESTAURANT MARSOL 
– HOTEL MARSOL
Pg. Jacint Verdaguer, 7
Tel. 972 36 57 54

• Aperitiu: entreteniments del xef i copa 
de cava
• Saltat de popets amb ceba de Figueres i 
bolets de temporada
• Arròs caldós de Pals amb fi lets de lluerna 
i algues de la Costa Brava
• Bescuit gelat de vainilla i mel amb praliné 
d’ametlla a la xocolata
• Pa, aigües minerals i vi Blanc de Blancs 
de Castell de Peralada

32 € IVA INCLÒS

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

• Aperitiu de la casa amb copa de cava
• Tranxa de foie a la sal amb pernil d’ànec i 
amanida de favetes
• Arròs sec d’escamarlans i espardenyes
• Coulant de xocolata amb gelat de mango 
i coulis de maduixa
• Pa, aigües minerals, vi Blanc de Blancs 
i 3 Finques negre de Castell de Peralada i 
cafè

38 € IVA INCLÒS

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

• Copa de cava i torradeta de pernil ibèric
• Amanida d’alvocats amb salmó fumat
• Risotto de gambes amb porros
• Tulipa de xocolata amb vainilla i cirereta 
fl amejada
• Pa, aigües minerals, vi blanc o rosat de 
Castell de Peralada i cafè

28 € IVA INCLÒS

RESTAURANT GIORGIO
Condado del Jaruco
Tel. 972 37 00 84

• Aperitiu de benvinguda
• Barqueta d’endívia amb bressaola 
(embotit italià), parmesà i nous
• Amanida de mousse de ventresca de 
tonyina i seitons en vinagre
• Risotto amb cloïsses, carn de vieires i 
carabassó
• Mousse de ricotta amb coulis de vi negre
• Pa, aigües minerals i vi Garnatxa Blanc 
o 5 Finques Reserva de Castell de Peralada 
i cafè

36,50 € IVA INCLÒS

RESTAURANT GLORIA BENDITA
Pl. d’Espanya, 8
Tel. 972 37 70 59

• Aperitiu de benvinguda
• Carpaccio de foie amb vinagreta de fi gues
• Arròs melós d’algues amb pop a l’allada
• Tatin de poma amb crema dolça
• Pa, aigües minerals, Cava Brut Nature de 
Castell de Peralada i cafè

29,00 € IVA INCLÒS

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

• Entreteniments a taula i assortiment de 
pans
• Ostres escalfades fi lmades amb la seva 
aigua, caviar de llima, cremós d’estragó i 
ostra vegetal
• Espuma de patates emmascarades amb 
oli de tòfona
• Amanida tèbia de terrina d´ibèric amb 
gambes de Blanes, ceps, carxofes i manat 
de germinats
• Arròs melós de calamarsons encebats 
amb  llonganissa de pagès.
• Tataky de bou japonès de Wagyu amb 
coca de pinya especiada i piquillos de 
Navarra
• Pa de pessic borratxo de taronja amb 
gelat de fruita de la passió, melmelada de 
roses i sopeta d’albercoc
• Petit-fours
• Pa, aigües minerals, vi blanc Chardonay, 
vi negre 3 fi ncas de Castell de Peralada i 
cafè

60 € IVA INCLÒS

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

• Milfulls de tonyina i pop
• Arròs del Molí de Pals amb llamàntol i 
calamarsons
• Tiramisú de la casa
• Pa, aigües minerals, vins de Castell de 
Peralada i cafè

42 € IVA INCLÒS

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

• Copa de cava Capdevila Pujol brut natural
• Calamars de la costa arrebossats amb 
trompetes de la mort, kiwi i botifarra de 
perol amb garnatxa
• Tàrtar de tonyina i algues, gelat de poma 
amb rave japonès i teules d’arròs especiades
• Mousse d’Afuega’l Pitu amb anques de 
granota cruixents i soja
• Foie, mango, coco i ametlla
• Gintònic de síndria amb tònica frappé
• Arròs melós de llebre amb espàrrecs i 
múrgules
• Gelat de iogurt amb sorra de ratafi a i 
plàtan fl amejat
• Pa, aigües minerals, Cava Castell de 
Peralada Brut Rosat, cafè i digestiu

39,59 € IVA INCLÒS

RESTAURANT LA CUINA D’EN 
PEDRO
Av. Josep Pla i Casadevall, 44-46
Tel. 972 37 77 06

• Cruixent de carxofa amb encenalls de foie
• Sorbet de llimona
• Arròs cremós de garotes i gambetes de la costa
• Coulant de xocolata
• Pa, aigües minerals, vins i cava de Castell de 
Peralada i cafè 

29,00 € IVA INCLÒS

RESTAURANT LAS REGIONES
Av. de les Regions, 22
Tel. 972 36 20 90

• Copa de cava de benvinguda
• Amanida d’arròs amb llagostins amb 
salmó i vinagreta de Mòdena
• Filet de vedella amb Boletus i salsa de 
Porto
• Carpaccio de pinya natural amb suc de 
taronja i gelat de vainilla
• Pa, aigües minerals, vi 3 Finques negre 
de Castell de Peralada i cafè

21 € IVA INCLÒS

RESTAURANT LA TERRASSA VIVES
Pg. de Verdager, 23
Tel. 972 37 27 94

• Aperitiu sorpresa
• Terrina de salmó amb escarola
• Arròs caldós de llamàntol
• Assortiments de xocolata i bombons de 
la casa
• Pa, aigües minerals i vins de Castell de 
Peralada i cafè

35 € IVA INCLÒS


