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L’AMETLLA DE MAR

1.                   CHAPARRAL
C/ Ramon i Cajal, 22 · T. 977 73 00 72 · Alcanar

· Mariscada “Xaparral” amb galeres
· Croquetes de galera
· Carxofes, amb calçots i galeres

· Arròs melós de galera i sèpia o Rodaballo a la planxa amb oli de galeres

· Postres de la casa  i cafè

·  Vi  D.O.Terra alta 28€ (iva inclòs)

3.                                       CASA LUPE
C/ Verge del Carme, 13 · T. 977 73 70 75 · Les Cases d’Alcanar

· Musclos
· Cloísses
· Galeres a la planxa
· Llagostins
· Peixet
· Calamars a la romana

· Arròs amb galeres i bolets

· Postres

· Vi D.O. Terra Alta / Cafè 28€ (iva inclòs)

4.                                  CASA RAMON
Pl. St. Pere, 21 · T. 977 73 70 27 · Les Cases d’Alcanar 

· Saltejat de cloïsses amb carxofa
· Galeres amb ceba
· Bunyolets de rap amb galera
· Llagostins de Les Cases

· Arròs melós amb galeres

· Flam de torró

· Vi D.O. Terra Alta 35€ (iva inclòs)

5.                 EL FARO
C/ Lepanto, 20 · T. 977 73 71 97 · Les Cases d’Alcanar

· Bunyols de galera
· Xipirons amb ceba caramelitzada
· Calamars a la romana
· Llagostins a la planxa
· Galera a la planxa al “all i oli”
· Navalles a la planxa

· Arròs amb galera i bolets

· Brownie amb gelat de festucs i cafè

· Vi D.O. Terra Alta
28€ (iva inclòs)

9.      LES PALMERES
C/Pou, 5 · T. 977 73 70 33 · 636 64 04 32 · Les Cases d’Alcanar

· Vermut, canya o copa de cava de benvinguda
· Seitons alinyats
· Culleretes de galera a la gallega
· Llauna individual variada de marisc natural
· Cloïsses a la marinera

· Arròs caldós amb galeras

· Postres cassolans

· Bodega (1 botella cada 2 personas)
  vi blanc  Primavera rovellats DO Penedes, vi negre Mas tarrone 
  DO Terra Alta, cava Robert J.Mur brut nature, cafè i xarrup 
  de crema d'arrós.

28€ (iva inclòs)

10.                MESÓN DEL MAR
C/ Lepanto, 40 · T. 977 73 75 25 · Les Cases d’Alcanar

· Musclos
· Cloïsses
· Galeres a la planxa
· Llagostins
· Peixet
· Calamars a la romana

· Arròs amb galeres i boletus

· Vi D.O. Terra Alta, Postres i café

28€ (iva inclòs)

12.    RACÓ DEL PORT
C/ Lepanto, 41 · T. 977 73 70 50 · Les Cases d’Alcanar

· Amanida amb croquetes de galera

· Mar i muntanya de galeres amb pilotes i carxofes

· Fideus a la cassola amb galeres

· Postres de la casa

· Cafè, vins D.O. Terra Alta

28€ (iva inclòs)

13.              HOTEL CARLES III
               Ctra. de St.Carles a Alcanar, km.4 · T. 977 73 70 42 · Alcanar-Platja

www.carlostercero.com

· Carxofes de Benicarló amb Ceba Caramelitzada i Micuit
· Galeres Encebollades
· Calamar Farcit de Galeres i Llagostins de la Ràpita

· Arròs del Delta amb Carxofes de Benicarló i Galeres de la Ràpita

· Pannacotta Casolana de Taronja d’Alcanar

· Vi “ Som 19” D.O. Terra Alta, cafès
35€ (iva inclòs)

7.              EL NÀUTIC
Dàrsena esportiva, s/n · T. 977 73 76 19 · Les Cases d’Alcanar

· Aperitiu de benvinguda d'El Nàutic
· Croquetes de galeres
· Crema de galeres
· Saltat de galeres

· Arròs de galeres i carxofes o Bacallà amb parmentier de galeres 
  i carxofes confitades

· Postres del Nàutic

· Aigua, vi D.O. Terra Alta i Cafè
28€ (iva inclòs)

8.        LES BARQUES
Pl. de Sant Pere,6 · T. 977 73 58 85 · Les Cases d’Alcanar

· Aperitiu:
  Galeres Les Barques
  Galeres amb cloïsses a la marinera

· Arròs de galeres amb carxofa i calamarsets

· Postres de la casa a triar

· Vi  D.O. Terra Alta “Gandesola”, aigua, cafè i licors

35€ (iva inclòs)

3.                L’ALGUER
Carrer Trafalgar, núm.21 · T. (0034) 977 45 61 24

restaurantalguer@restaurantalguer.com · www.restaurantalguer.com

· Musclos al vapor
· Calamars a la romana
· Cloïsses amb fesols
· Xarrup de crema de galera

· Arròs amb galeres i carxofes

· Gelat amb xocolata calenta

· Vins Terra alta i aigües minerals i Cafè

28€ (iva inclòs)

5.                     LORENA
C/ Miranda, 3 · T.(0034) 977 45 69 10

· Entrants (a triar)
  Cassoleta de marisc amb salsa marinera o
  Assortiment variat : calamar romana, galeres planxa, peixet, 
  sípia trossejada.

· Arròs amb galeres o 
  Entrecot  planxa o salsa roquefort/pebre o
  Rap a la marinera o planxa

· Crema catalana de la casa o pastís de xocolata o gelat

· Vi D.O. Terra Alta

· Aigua i cafè.
35€ (iva inclòs)

7.          PLAÇA NOVA
Plaça Nova, núm.3 · T. (0034) 977 45 70 72

plazanovarestaurant1982@hotmail.com

28€ (iva inclòs)

  Menú “La Galerada”, Monogràfic de la Galera

· Xarrup de crema de galera

  PER COMPARTIR
· Galeres a la planxa
· Galeres fregides
· Galeres a la romana
· Suquet de galeres

· Arròs de galeres i carxofa

· Púding de mató

· Vins de la Terra Alta o cava brut Oriol Rosell, aigua i cafès

2.                                                           CAN MANEL
C/ Gravina, 4 · T. 977 73 71 68 · Les Cases d’Alcanar 

· Cassoleta de boquerons i galeres amb salsa de tomàquet
· Pastissets de galera i carbassó
· Broqueta de galera, llagostí i pop sobre llit de patata
· Torrades de tonyina escabetxada

· Arrós melós amb galeres i carxofa

· Postres de la casa

· Vi D.O. Terra Alta / Cafés 28€ (iva inclòs)

6.                    HOTEL TANCAT DE CODORNIU
N-340, km.1059 (Sòl-de-Riu) · T. 977 73 71 94

www.tancatdecodorniu.com · Les Cases d’Alcanar

· Crema de Galeres amb el seu cruixent i virutes de pernil ibèric
· Nostra “Xatonada” 2015
· Galeres confitades amb oli mil·lenari i trufa del “Maestrat”
· Ou a baixa temperatura amb reducció de galeres, foie a la planxa 
  i bolets variats

· Arròs melós de galeres i rap

· Mosaic de fruita amb terra de brownie i gelat d’anís.

· Vi D.O. Terra Alta
35€ (iva inclòs)

11.     RACÓ DE JESÚS
Pl. de Sant Pere, 11 · T. 977 73 50 79 · Les Cases d’Alcanar

(Reserva prèvia)

· Aperitiu de Crema de galera
· Marisc amb galera cuita
· Peixet fregit amb croqueta de galera

· Arròs "marisma"de galera

· Sorbet de mandarina

· Reposteria de la casa

· Cafè, Vi D.O. Terra Alta o cava

35€ (iva inclòs)

1.           BAMBALINA
Av.Tres Cales, 49 · T. 603 16 61 05 · bambalinacentresocial@gmail.com

· Pica-pica de la casa

· Amanida Campestre amb fruita del bosc o
· Sopa de peix acompanyada de galeres caleres o
· Galeres a la pedra amb sal i pebre

· Arròs negre amb galeres i cloïsses o
· Fideus xinesos acompanyats de galeres i sípia o
· Mar i muntanya “Conill amb galeres”

· Púding casolà o Carpaccio de meló

· Vi D.O. Terra Alta, aigua i cafè

35€ (iva inclòs)

6.                             MESTRAL
C/ Cervantes, 32 · T.(0034) 977 49 37 32 · restaurantmestral@hotmail.com

(Reserva prèvia, mínim dues persones)

· Bunyols de galera casolans

· Escudella Catalana

· Calçots amb salsa romesco

· Galerada a l'allet 

· Crema Catalana casolana

· Pa i cafès, vi Mas Tarroné ( D.O Terra Alta) i aigües minerals

28€ (iva inclòs)

4.                LA SERRA
C/ Bruch, 29 · T. (0034) 977 45 70 85 · laserra@laserrarestaurant.com

· Amanida Tèbia amb galeres
· Bunyols de bacallà i galera
· Galeres a la brasa
· Pota de polp a la brasa

· Fideus rossejats amb galeres

· Postre de la casa a escollir

· Cafè i begudes

· Vi de la Terra Alta
28€ (iva inclòs)

2.          EL PESCADOR
Carrer Cala Joanet, núm.6 · T. ( 0034) 977 45 65 84

pescadorlacala@gmail.com

· Xarrup de galera
· Llagostinets saltejats
· Suquet de galeres

· Arròs amb galeres

· Postres casolans

· Vi DO Terra Alta

· Aigües i cafès

28€ (iva inclòs)
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4.             CLUB NÀUTIC – CASA MONTERO
Av. Marítima , s/n – T. 977 59 33 36 

www.casamontero-restaurantenautic.com
info@casamontero-restaurantenautic.com

 ·Amanida de roure amb galeres i vinagreta de poma
· Ostra del Delta gratinada amb reducció de caldo de galera
· Saltejat de galera amb alls tendres confitats amb oli de mar

· Arròs bomba sec amb galera i carxofes de temporada

· Llet fregida amb gelat de torró, crema i cruixent de neula

· Vi Castell de Fontanells DO Terra Alta (blanc, negre, rosat a escollir)
  Copa de cava, aigües minerals i cafè 

35€ (iva inclòs)

5.                                        DEL MAR – FLAMINGO 
Ronda del mar, 58 – T. 977 59 38 16

www.hotelflamingo.cat - reservas@hotelflamingo.cat

· Bacallà esqueixat
· Suquet de galera amb galets farcits
· Pinxo de llagostí rebossat amb arròs verd
· Cloïsses amb salsa marinera

· Arròs de galera amb verduretes 

· Mousse de xocolata i passió

· Vi DO Terra Alta, aigües minerals i cafè
35€ (iva inclòs)

7.              LO GOLERO 
Platja Arenal, Bassa de les Olles · T. 655 99 84 41

restaurantlogolero@deltaturistic.com
www.restaurantlogolero.com

· Galeres a la planxa amb flor de sal i oli d’oliva verge
· Bunyols de sípia amb llit de caba i la nostra salsa

· Arròs de galeres i carxofa

· Postre de la casa

· Vi DO Terra Alta, aigües minerals i cafè
28€ (iva inclòs)

9.    RACÓ DEL PORT 
Av. Marítima R. Pous, s/n. · T. 977 46 02 40

· Cloïsses a la marinera
· Sipionets arrebossats
· Galeres saltejades amb allets

· Fideus caldosos de galera

· Postre casolà

· Vi DO Terra Alta, aigües minerals i cafè
28€ (iva inclòs)

10.          RAFA 
Av. Marítima R. Pous, 34 · T. 630 80 83 34

· Crema de galeres amb cruixents o calamars a la romana
· Galeres a l’estil nostre

· Arròs amb sípia amb la seva tinta i fumet de galera

· Postre a escollir

· Vi DO Terra Alta, aigües minerals i cafè
28€ (iva inclòs)

11.                     ROCA PLANA  
Av. Marítima R. Pous,28 · T. 977 46 03 32

www.rocaplana.com - info@rocaplana.com

· Saltejat  de galeres
· Calamars
· Peixet
· Sipieta

· Arròs amb galeres

· Postre de la casa

· Vi DO Terra Alta, aigües minerals i cafè
28€ (iva inclòs)

12.           SOL – LLAMBRICH  
Av. Marítima R. Pous, 18, 1r pis ·  Carrer Mig, 6 · T. 977 46 00 08

www.hotelampollasol.es - informacio@hotelampollasol.es

· Sopa de galeres amb crostons
· Saltejat de galera amb carxofes i panxeta

· Arròs amb galeres i sípia

· Brownie de xocolata

· Vi DO Terra Alta, aigües minerals i cafè

 
28€ (iva inclòs)

1.          BON MARISC
 Parc de Garbí, s/n · T. 646 48 30 19- 629 27 02 51 (Reserva prèvia)

· Carpaccio de bacallà
· Galeres al vapor
· Canyuts de la badia
· Calamars a la romana
· Galeres amb carxofes

· Arròs pelat amb galeres

· Postres de la casa

· Vi DO Terra Alta i aigua

28€ (iva inclòs)

2.         CAN BATISTE
 Carrer Sant Isidre 204 · T. 977 74 49 29 (Reserva prèvia)

www.canbatiste.com - canbatiste@larapita.com
· Tàrtar de salmó i galeres marinades amb misso i brou d’algues,
  pera, pinyons i rovell d’ou. 
· Nuggets de galera amb maionesa suau d’encurtits.
· Tronc de galera cuit al forn amb ciseler de shitakes i salsa teriyaki. 
· Galeres confitades amb oli de la Mundana, ceba morada i anís
  estrellat. 
· Teula de calçots a la brasa amb romesco d’ous de galera. 

· Arròs melós de congre i galeres (mínim 2 persones).

· Postres Casolans i cafè.

· Celler:  Fill del sol celler frisach garnatxa blanca de producció
  ecològica D.O. Terra Alta i aigües Viladrau (Per a la taula completa. 
  Beguda inclosa 1 ampolla per parella). 35€ (iva inclòs)

6.               L’ALBERG
Partida Mallada Vella · T. 977 74 17 88 / 630 43 83 98 

www.alberglarapita.com (Reserva prèvia)
 

· Tast de crema de galera amb cruixentets
· Galeres fregides a l'all
· Entremés fred de marisc amb galeres (ostró, galeres, caragols,
  llagostí)
· Peixet fregit amb calamars a la romana

· Paella marinera amb galeres

· Postres de la casa

· Vins DO Terra Alta, cava brut, aigües minerals cafès i xopets

  Festa d'animació ball en viu grups a partir de 15 comensals

35€ (iva inclòs)

7.                           EL CALIU   
 Pl. Cóc. 11 - T. 977 91 84 08 (Reserva prèvia)

· Crema de Galeres amb pasta de full
· Ous barrejats amb caviar de galeres i alls tendres
· Galeres gratinades a la thermidor
· Suprema de pollastre amb galeres i carxofes

· Postre: Valencianet (suc de taronja amb gelat)

· Vi DO Terra Alta
 

28€ (iva inclòs)

9.                 LLANSOLA 1921
 Sant Isidre, 98 - T. 977 74 04 03 - www.llansola1921.com

(Reserva prèvia- menú taula completa)

· Aperitiu del dia - Els nostres entrants:
  Brots amb llagostins, alvocat , vinagre de poma i llavors de sèsam 
  Canaló de pop i bolets amb suau crema de tardor
  Galeres i carxofes als allets tendres
  Ostres del Delta gratinada amb allioli dolç

· Continuarem amb: Crema de galeres i llagostins

· Segons a escollir ( min. 2 pers.)
  Arròs de galeres i carxofes “especialitat de la casa” o 
  Rap al forn amb alls tendres i llit de patates confitades o
  Llom de bacallà al forn amb ceba dolça i tomates de penjar

· Postres: Mousse de pinya amb coulins de gerds

· Vins DO terra alta, aigua i cafès
35€ (iva inclòs)

10.             MAR Y LUZ
 Sant Isidre, 57 · T. 977 74 52 68  (Reserva prèvia, min. 2 pers.)

www.pizzeriamaryluz.com

· Carpaccio de carxofa amb foie i galera
· Timbal amb verdures, puré de patata, sèpia i galera

· Arròs caldós amb galera

· Degustació postres de la casa

· Vi DO Terra Alta, aigua i cafè
28€ (iva inclòs)

13.                         SUIS
Mare de Déu de Montserrat, 7 · T. 977 74 00 68

www.restaurantesuis.es (Reserva prèvia)

· Galeres a l’ajillo
· Salpicó de pop i llagostins
· Galeres a la Crema de Ceps
· Cargols puntxecs gratinats amb allioli
· Tempura de Galeres

· Arròs caldós amb Galeres

· Postres casolans

· Vins DO Terra Alta
28€ (iva inclòs)

3.              CAN MAÑA
 Avd. Constitució, 42 · T. 977 74 07 89 (Reserva prèvia, min. 2 pers.)

· Bunyols de bacallà i galera
· Safata en galeres, caragols, llagostins i ostra del Delta
· Musselin de galera amb crema de carabassó

·  Arròs seixat en galeres o rap als alls tendres en galeres

· Gelat de mantecado amb xocolata fondant o gelat de mandarina

· Vi Vall de Vinyes DO Terra Alta, cava, cafès i xopets

35€ (iva inclòs)

Els quatre municipis mariners s’uneixen 
per oferir exquisits menús gastronòmics 
als seus restaurants, tenint com a prota-
gonista la galera, producte local i de 
qualitat típic de la mar de l’Ebre. 

Aquest crustaci, abundant en zones 
properes a deltes on les aigües són riques 
en nutrients, és una excel·lent font de 
proteïnes d’alta qualitat, vitamines i 
minerals. 
A diferència d’altres crustacis, la galera 
és baixa en calories i de fàcil digestió. La 
seva carn és fina i gustosa, la qual cosa en 
facilita la seva preparació.

Del 13 de febrer al 8 de març veniu a 
degustar la galera a les Terres de l’Ebre!
Restaurants d’Alcanar, l’Ametlla de Mar, 
l’Ampolla i Sant Carles de la Ràpita us han 
preparat un seguit de deliciosos menús 
on podreu tastar raviolis de galera amb la 
seva salsa i bolets de temporada, galeres 
i carxofes als allets tendres o púding de 
galeres, ceps i tòfona blanca, tot plegat 
acompanyat de vins del territori com els 
garnatxa blanca, D.O Terra Alta.

Us resistireu a provar-ho?

Alcanar
l’Ametlla de Mar

l’Ampolla
Sant Carles de la Ràpita
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L’AMETLLA DE MAR
T. (0034) 977 45 64 77
www.visitametllademar.com

L’AMPOLLA
T. (0034) 977 59 30 11 

www.ampolla.org

LA RÀPITA
T. (0034) 977 74 46 24 

www.turismelarapita.com

ALCANAR
T. (0034) 977 73 76 39 

www.alcanar.cat

     1.             CAN PIÑANA
Av. Marítima R. Pous, 20 · T. 977 46 00 33

· Amanida tèbia de galera amb formatge de cabra
· Cruixent de carxofa i galera 

· Arròs amb pop i galeres

· Sorbet de mandarina

· Vi DO Terra Alta, aigües minerals i cafè
28€ (iva inclòs)

35€ (iva inclòs)

2.          CASA DAVID
Port pesquer · T. 977 59 34 54

www.pizzeriacasadavid.com - info@casadavid.com

· Aperitiu-Ostres del Delta amb caviar de galera

· Per compartir: 
· Crema suau de galera amb encenalls de carxofa i virutes de 
  pernil ibèric i Cassoleta de galeres sofregidetes

· Arròs caldós de  galera, carxofa i  patata (mínim dos persones) o 
  Fideuà amb galera, cloïssa i all-i-oli de galera o
  Tronc de bacallà al Pil-Pil amb galera

· Ostrò de xocolata amb la seva perla o  Mousse de taronja amb
  cruixent de frambuesa

· Vi DO Terra  Alta, aigües minerals i cafè

3.   3.            CASA LLAMBRICH - JUANI
Av. Marítima R. Pous, 18 – T. 977 46 00 73

reservas@hotelflamingo.cat

· Croquetes de galera amb melmelada de figa
· Suquet de galera amb pinxo de llagostí
· Escopinyes al cava

· Arròs melós amb carxofa i galera

· Mousse de xocolata amb safrà i poma caramel·litzada 

· Vi DO Terra Alta, aigües minerals i cafè 
28€ (iva inclòs)

6.                      LA BARRACA 
Passeig de l’Arenal · T. 977 46 06 81 · restlabarraca@gmail.com

www.restaurantlabarraca.es
· Cassoleta de fruits del mar
  (musclos, caragols, cloïssa, navalles, gamba i cigala)

· Arròs caldós amb rap, galeres i carxofa

· Tiramissu

· Vi DO Terra Alta, aigües minerals i cafè 

· Xupito de licor d’arròs
35€ (iva inclòs)

35€ (iva inclòs)

8.               PERALES 
Av. de Perales, 27 –urb Cap Roig T. 977 46 04 89 – 676 89 00 34

www.perales.cat - restaurant@perales.cat

  Obert de divendres a dimarts al migdia i les nits dels divendres,
  dissabtes i diumenges. Reserva prèvia. 

· Musclos amb salses variades
· Caneló de galeres

· Arròs bomba de galeres

· Llobarro al forn amb crema de galeres

· Pastís de xocolata i poma

· Celler Bàrbara Forés DO Terra Alta, aigües minerals i cafè

 4.                      CASA ALBERT
Sant Miqulf. 977744687Sant Miquel 3 · T. 977 74 46 87 (Reserva prèvia)

· Bunyolets de galera amb allets tendres
· Suquet de Galeres
· Pop de roca encebollat
· Crema de galeres amb castanya

· Arròs caldós amb galeres i carxofes

· Postres casolans

· Vins DO Terra Alta, aigua i cafè
28€ (iva inclòs)

 5.                              CASA RAMÓN MARINÈS
 Arsenal, 16 · T. 977 74 03 61 (Reserva prèvia)

www.casaramon-marines.com

· Aperitiu: Vermut Rapitenc o copa de cava Rose amb xips d’hivern 

· Entrants:
  Tàrtar de galera amb caviar de mujol, salmó i galera
  Crema de galeres i brotxeta de galera amb tempura
  Saltats de galeres amb calçots i bolets
  Sèpia de punxa i galeres a la seva tinta
  Cloïsses de la costa a la cúrcuma
  Ostres vives amb caviar de gingebre o ostres gratinades amb
  porro i pebre roig d'Alcanar

· 2ns a escollir: 
  All i pebre de galeres i anguila o 
  Arròs caldos amb galeres o
  Fideua de pescador amb galeres o 
  Llenguado a la crema de cava i galeres

· Postres fets per nosaltres

· Xopet de crema d’arròs amb galeta de caramel 

· Vi Rebels de Batea D.O Terra Alta blanc i negre, cafè, infusions i
   aigua 35€ (iva inclòs)

8.                           LA RIBERA
Pl. Carles III, 7 - T. 722 568 284 (Reserva prèvia)

· Aperitiu cracker de galera
· Broqueta de polp i galera
· Galeres saltejades amb mongeta tendra

· Arròs caldós de galera amb llagostins

· Postres

· Vins Do Terra Alta, cafè 28€ (iva inclòs)

11.                    MIAMI CAN PONS
 Passeig Marítim, 20 · T. 977 74 05 51 - www.miamicanpons.com

(Reserva prèvia- Menu taula complerta)

·  Picadetes fredes i calentes:
   Galeres i llagostins al vapor,
   Fruits secs, ostra del Delta al Natural,
   Bunyolets de bacallà, pop al pebre roig
  Cargols punxencs de la badia amb zamburinyes,
  Torrada de fumats del Delta,

· Ravioli de llagostí farcit de verduretes i galera

· “Suquet” de rap i galeres amb carxofes i patates o
  arròs tot pelat amb galeres i cues de llagostí o (Mínim 2 pers.) o
  galta d'ibèric al forn

· Taronja cremada al gran marnier o
  sopa freda de cafè amb gelat de mantecado o crema catalana

· Celler:
  Vi blanc Gandesola o negre Vall de Vinyes (DO.Terra Alta)
  aigua mineral i cafè express

35€ (iva inclòs)

12.                  NOVES ALGUES
 Passeig Marítim s/n · T. 877 05 37 47 / 692 45 01 29

www.novesalgues.com (Reserva prèvia)

· Tàrtar de tonyina amb salsa de galeres
· Ravioli de galeres amb setake i trompetes de la mort
· Saltejat de galeres amb escalunyes caramel·litzades farcides de
  mousse de carxofes
· Regirat d’angules amb galeres

· Arròs amb galeres i algues marines

· Lletó confitat a baixa temperatura a les fines herbes del Montsià

· Postre de la casa

· Aigua, pa, vi i cafès 35€ (iva inclòs)

14.                         VENTALL FREDDY 
Avinguda Constitució, 1 bis · T. 977 74 10 16 (Reserva prèvia)

· Els nostres entrants:
  Còctel fred de galeres amb  fruits del mar 
  Bunyolets de galera amb bacallà 
  Braç de pop torrat amb allioli
  Navalles a la planxa
  Caprici de galeres “nues” a la planxa amb bolets i alls tendres de
  l´hort   

· DINAR:  Arròs melós de galeres amb rap, cloïsses i llagostins
· SOPAR: “Suquet” de peix amb galeres i llagostins a l'estil dels
  pescadors rapitencs

· Mousse al torroncino amb crema catalana

· Celler Vi D.O. Terra Alta Vall de Vinyes Selecció Negre,
  Vi D.O. Terra Alta Somdinou  Blanc, 

· Aigua, cafès i xopets de licor de Crema d'arròs, Cava “Rovellats Imperial “ 

28€ (iva inclòs)


