
L’AMETLLA DE MAR

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

· Torrades de salpicó de llagostins i  galeres
· Pasta de full amb remenat d’espàrrecs, carxofes,
  xampinyó amb galeres i bacallà
· Calamars farcits de galeres i gambes

· Postres de la casa  / Pa i vi 25€ (iva inclòs)

2.   TALLER DE CUINA CARMEN GUILLEMOT
C/ Colón, 26 · T. 977 73 03 23 · www.carmenguillemot.net · Alcanar

· Crema de fonoll i galeres
· Pasta de full farcida de galeres amb amanida tèbia 
  de carxofes i vinagreta de fruits secs
· Púding de galeres, ceps i tòfona blanca
· Cassoulet  Terres de l ‘Ebre

· Pastís de peres,  xocolata i ametlles

· Vi DO Terra Alta “Petit Almodí” 2012 35€ (iva inclòs)

3.         CAFÈ DEL MAR “LA LLUNA”
C/ Lepanto, 44 ·  T. 664 255 187 · Les Cases d’Alcanar

· Tàrtar de galeres
· Cloïsses saltejades 
· Galeres a la crema 

· Arròs caldós o sec amb galeres

· Mousse de taronja amb xocolata

· Ví DO Terra Alta “Mas del Tió” / Aigua, pa i cafè 25€ (iva inclòs)

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

· Amanida tèbia amb vieires i galeres
· Pastissets de galera
· Broqueta de pop i galera  sobre  timbal de patata 
· Arròs melós amb galeres

· Postres de la casa

· Vi DO  Terra Alta “Gandesola” / Aigua i cafès 30€ (iva inclòs)

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

· Musclos, Galeres ovades a la planxa, 
  Galeres amb taronja, Bunyols de galera, Peixet,
  Xipirons, Calamars, Llagostins i cloïsses

· Arròs caldós amb galeres o
  Suquet de sípia amb galeres i alberginia

· Postres de la casa

· Vi DO Terra Alta “ Mas del Tió” / Cafès 25€ (iva inclòs)

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

· Copa de cava de benvinguda, Seitons alinyats, 
  Culleretes de  galera a la gallega, Tríptic de marisc 
  (musclos, navalles i caragols punxencs)

· Arròs caldós amb galeres

· Postres de la casa

· Vi blanc Vall Major DO Terra Alta
  Vi negre Primicia-criança DO Terra Alta
  Cava Castell de Peralada Brut-reserva / Aigua, cafè i xarrup

25€ (iva inclòs)

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

· Musclos, Galeres ovades a la planxa, Galeres en samfaina
  Peixet, Xipirons, Calamars, Llagostins

· Arròs caldós amb galeres o
  Suquet de de peix amb galeres

· Postres de la casa

· Vi DO Terra Alta “ Mas del Tió” / Cafès 25€ (iva inclòs)

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

· Crema de galera, Galeres guarnides, Peix fregit 
  amb Croqueta de galera

· Arròs melós de galera

· Postres de la casa

· Vi DO Terra Alta “Puigventós” / Cafè 25€ (iva inclòs)

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

· Amanida de tonyina, Musclos al vapor, 
  Cloïsses a la marinera

· Fideuada amb carxofes i galeres

· Suquet de sípia, galeres i patata

· Postres de la casa

· Vi DO Terra Alta “Som dinou”/ Pa, aigua i cafè 30€ (iva inclòs)

16.              SOTAVENT
C/ Lepanto, 18 · T. 977 73 77 46 · Les Cases d’Alcanar

· Rabas amb salsa rosa, Bunyols d’eriçó de mar
  Galeres saltejades als alls tendres i bolets

· Mariscada Sotavent de galeres 

· Arròs melós de galera

· Gelat al pebre blanc amb taronja caramelitzada o 
  Pastís als 3 xocolates

·  Vi DO Terra Alta  “Altés Herencia” / Pa, aigua i Cafè
25€ (iva inclòs)

17.     TANCAT DE CODORNIU
N340, km1059, (Sòl-de-Riu) · T.977 73 71 94 · Les Cases d’Alcanar

www.tancatdecodorniu.com
· Aperitiu "El calçot del Tancat"
· Crema lleugera de galeres amb carxofes confitades 
  i pernil ibèric
· Galeres saltejades a l’estil "Oriental"
· Caneló farcit de galera i llagostí amb beixamel i parmesà 
  acompanyat de tinta de calamar i tomàquet cherry confitat

· Arròs melós de galeres i calamar

· Trifàsic de Maracujà Imperial, menta i caramel de ron

· Vins DO Terra Alta 35€ (iva inclòs)

18.              HOTEL CARLES III
Antiga N-340, km.4 · T. 977 73 70 42 · Alcanar-Platja

www.carlostercero.com

· Les nostres croquetes de galeres
· Calçots amb romesco d’ous de galera
· Saltejat de galeres amb  moixarnons

· Arròs caldós del caldo del peix amb galeres i carxofes o 
  Paella amb carxofes i galeres

· Postres de la casa

· Vi DO Terra Alta “Som Dinou” 30€ (iva inclòs)

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

· Aperitiu amb musclos, Navalles, Cloïsses, Llagostins
· Crema de galeres

· Arròs amb galeres

· Postres de la casa

· Vi DO  Terra Alta de Vilalba dels Arcs / Aigua i cafè
25€ (iva inclòs)

7.     EL FARO
C/ Lepanto, 20 · T. 977 73 71 97 · Les Cases d’Alcanar (reserva prèvia)

· Aperitiu de craker amb galera
· Lassanya de galeres
· Galeres al forn
· Galeres saltejades amb mongeta tendra
· Galeres amb crema de vieires 

· Arròs caldós de galeres amb llagostins

· Vi DO  Terra Alta / Postres i cafè 35€ (iva inclòs)

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

· Paté de galera i tonyina
· Cloïsses i galeres a la marinera
· Llagostins a la sal

· Rap a la crema de galera

· Flam de iogurt amb clementina o sorbet de clementina

· Vi DO Terra Alta “ Som dinou” / Pa, aigua i cafè 35€ (iva inclòs)

10.        LA MARINADA
C/ Lepanto, 19 · T. 977 73 71 89 · Les Cases d’Alcanar

· Bunyols de bacallà, Xipironets fregits,
  Galeres amb ceba confitada

· Arròs caldós amb galeres i calamarcets 

· Postres de la casa (Crema Catalana)

· Vi DO Terra Alta (Altes herència) / Cafè 25€ (iva inclòs)

9.             L’ESQUELLA D’EN GAUDÍ
C/ Arquitecte Gaudí, 26 · T. 977 73 06 96 · Alcanar

· Cruixent de Galera amb essència de Gambes
· Flam de Galera i fruits de l'horta amb llençol de piquillo
· Cous cous de Galera i gambes amb curry
· Crema de Galera amb esclats
· Lluç amb cítrics i Galera
· Textures de cítrics dolçes

· Vi ARIOLA Terra Alta

· Xupito d'arròs del Delta de l ‘Ebre 
  amb toc de canyella i cítrics

30€ (iva inclòs)

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

· Pinxo de galera empanat amb fruits secs acompanyat de 
  romesco de garota
· Tàrtar de galera amb amanida de brots

· Crema de galeres amb rissotto d'arròs negre o 
  Caneló de galera gratinat amb salsa holandesa, tempura d'ortigues 
  i caviar de salmó o Amanida templada de saltejat de galeres 
  i fesols del ganxet

· Suquet de galeres i cuetes de rap o arròs melós de marisc i galeres o
  Magret d’ànec del delta amb pinya flamejada

· Sopa de figues amb borranyes i niu de caramel o
  Torrija amb gelat de iogurt i maduixes o
  Pinya osmotitzada / Vi i cafè 35€ (iva inclòs)

2.           BELLA CALA
Passeig Marítim, num.4 · T. (0034) 977 45 65 93

restaurantbellacala@hotmail.com

· Dau de tonyina roja amb llavors de rosella
· Esqueixada de bacallà

· Crema de galeres amb vieires o musclos

· Arròs de galeres amb carxofa i botifarra negra o
  Rap amb bolets i galeres

· Postres a escollir

· Vi DO Terra Alta / Aigua i pa 30€ (iva inclòs)

3.         CAFÈ XAVIER
Carrer Major, núm.17 · T. (0034) 977 49 36 49

info@hoteldelport.com · www.hoteldelport.com

· Carpaccio de bacallà

· Galeres a la planxa

· Arròs caldós de galeres

· Mató amb fruits secs

· Vi blanc “Gandesola” / Aigües i cafès 25€ (iva inclòs)

4.   CAL MANSANET-BLACK SMITH
Carrer Benidorm,9 · T. (0034) 977 45 67 06

· Musclos a la marinera
· “Calamanxins”
· Galeres fregides

· Fideus rossejats amb galeres

· Lluç farcit amb galeres rostides

· Postres

· Vins DO Terra alta / Cafès 30€ (iva inclòs)

5.     CLUB NÀUTIC KUBALA
Moll de ponent s/n · T. 977 49 34 86 / 628 18 70 70

· Aperitiu de la casa

· Crema de galeres amb “pesto de rucula i avellanes” i
  Carpaccio de bacallà i
  Cloïsses marinera

· Risotto amb galeres i algues o
  Parrillada de galeres i verdures o
  Lluç amb salsa verda

· Postres fets a casa

· Vi DO Terra Alta / Aigua i cafè 25€ (iva inclòs)

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

· Bunyols de galera
· Mariscada de galeres

· Arròs amb galeres, cloïsses i espardenyes

· Postres, beguda i cafès 30€ (iva inclòs)

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

restaurantalguer@restaurantalguer.com · www.restaurantalguer.com

· “Xupito” de crema de galera
· Musclos al vapor
· Calamars a la romana
· Cloïsses amb fesols

· Arròs amb galeres i carxofes

· Gelat amb xocolata calenta

· Vins Terra alta i aigües minerals 25€ (iva inclòs)

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

· Bunyols de bacallà i galera
· Navalles a la planxa
· Mousse de foie amb torrades
· Calamar a la romana

· Arròs amb galeres i espinacs o “Ternasco” a la cassola o
  Confit d’ànec

· Postres, aigües, vi i Cafè. 25€ (iva inclòs)

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

· Aperitiu de la casa

· Sopa de peix de roca i galeres amb cloïsses o
  Carpaccio de gamba i galera amb fetge d'ànec micuit amb torradetes

· Fideus a la marinera de sípia i galeres o
 Tempura de galera pelada amb calçots i carxofa

· Postres de la casa

· Vi Vall Major blanc, negre o rosat (DO Terra Alta)
  Aigües minerals i cafès 25€ (iva inclòs)

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

25€ (iva inclòs)

ALCANAR
11.        LES BARQUES

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

· Aperitiu de galeres Les Barques
· Galeres amb cloïsses a la marinera

· Arròs de galeres amb carxofa

· Biscuit de taronja a la xocolata

· Vi DO Terra Alta “Gandesola” / Aigua, cafè i licors
30€ (iva inclòs)

  La Galerada, Monogràfic de la Galera

· Aperitiu xupito de crema de galera

· Galeres a la planxa i galeres fregides, galeres a la romana,
  suquet de galeres, arròs de galeres

· Pudding de trufes de xocolata

· Vi de la Terra Alta i aigua
· Cafès a part



SANT CARLES
DE LA RÀPITA

L’AMPOLLA

1.             BOTAVARA
Port pesquer · T.  977 46 07 08

· Amanida tèbia de galera
· Canapès d’anguila fumada
· Calamars a la Romana
· Musclos a l’estil “Botavara”

· Arròs caldós de galera amb verduretes de temporada

· Postre de la casa

· Vi DO Terra Alta, aigües minerals i cafè 30€ (iva inclòs)

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

· Mil fulls de galera amb carxofa i xampinyons

· Arròs melós de verdures i galeres

· Pastís de crema

· Vi Blanc DO Terra Alta – Altès herència, aigües minerals i cafè 

25€ (iva inclòs)

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

· Aperitiu de benvinguda Gelee de galera amb ratlladura de llima
· Cor de carxofa farcida amb mousse de foie i
· Ravioli de galera amb la seva salsa i bolets de temporada

· Cassoleta de galera amb puré de patata, xip de tubèrcul i oli trufat o 
  Caldereta d’arròs,patata, carxofa i galera o 
  Llauna de galeres amb tomàquet, all i julivert

· Crema catalana o
· Sopa freda de taronja amb gelat de vainilla i fruits rojos

· Vi DO Terra  Alta, aigües minerals 30€ (iva inclòs)

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

· Xarrup de crema de galera
· Galeres fregidetes amb allets tendres
· Caragols de mar amb romesco

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

· Mil fulls de crema 

· Vi DO Terra Alta, aigües minerals i cafè 25€ (iva inclòs)

5.              CLUB NÀUTIC – CASA MONTERO
Av. Marítima , s/n – T. 977 59 33 36 

www.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 del 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)
  aigües minerals i cafè 30€ (iva inclòs)

6.     DEL MAR – FLAMINGO 
Ronda del mar, 58 – T. 977 59 38 16 · www.hotelflamingo.cat

· Xarrup de suquet de galera
· Focaccia de baldana i poma àcida
· Cassoleta de mandonguilles de bacallà i pèsols
· Raviolis de galera

· Arròs de galera amb verdures de temporada

· Postre de la casa

· Vi negre Viña Dorada DO Terra Alta i aigües minerals
30€ (iva inclòs)

7.         LA BARRACA 
Passeig de l’Arenal · T. 977 46 06 81

· Assortiment de fumats
· Galeres a l’estil “Barraca”

· Arròs amb galeres i carxofa

· Postre 

· Vi DO Terra Alta, aigües minerals i cafè 30€ (iva inclòs)

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

www.restaurantlogolero.com

· Amanida Goleró
· Tàrtar de galera amb verdures

· Arròs de galeres i carxofa

· Postre de la casa

· Vi DO Terra Alta, aigües minerals i cafè 25€ (iva inclòs)

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

· Torradetes d’anguila fumada
· Musclos al vapor
· Galeres flamejades

· Arròs caldós de galera

· Postre casolà

· Vi DO Terra Alta, aigües minerals i pa 25€ (iva inclòs)

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

· Entrant de crema de galeres
· Pastís de galera amb torradetes
· Parrillada de galeres

· Arròs caldós de galeres o fideuà de galeres i sípia

· Postre

· Vi DO Terra Alta, aigües minerals 25€ (iva inclòs)

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

www.hotelampollasol.es

· Sopa de galeres amb crostons
· Escalivada amb peu cruixent

· Arròs “Sol” (arròs amb sípia, galeres i rap)

· Escuma de crema catalana

· Vi DO Terra Alta, aigües minerals 25€ (iva inclòs)

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

· Galeres al vapor
· Navalles de la Ràpita
· Calamars a la romana
· Carxofa amb foie
· Galeres amb ceba caramel·litzada

· Arròs tot pelat amb galeres o
  Rodaballo a la planxa amb guarnició de galeres

· Postres de la casa

· Vins DO Terra Alta 35€ (iva inclòs)

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

· Tàrtar d’alvocat i galeres amb sipietes de la punxa
· Caneló de galera, rap i calamar amb crema de galeres
· Tronc de galera arrebossat amb panko acompanyat de maionesa 
  suau de wasabi
· Galeres saltades amb ceba morada i anís estrellat
· Calçots a la brasa amb romesco d’ous de galera

· Arròs caldós de galeres, carxofes i mongetes de santa pau

· Postres Casolans.

· Raig de Raïm celler Pinyol de Batea DO Terra Alta, 
  aigües Viladrau i cafè

35€ (iva inclòs)

4.              VENTALL FREDDY
Avd. Constitució, 1 · T. 977 74 10 16 (Reserva prèvia)

· Còctel fred de galeres amb  fruits del mar 
· Bunyolets de galera amb bacallà 
· Braç de pop torrat amb all i oli
· Caprici de galeres “nues” a la planxa amb picada d’all i julivert          
· Galeres amb bolets i alls tendres de l´hort   

· Suquet de peix amb galeres a l’estil dels pescadors rapitencs o
  Arròs melós de rap amb galeres i llagostins 

· Mousse al torroncino amb crema catalana

· Celler  Vi DO Terra Alta Vall de Vinyes Seleccio Negre
  Vi DO Terra Alta Somdinou  Blanc
  Cava “Rovellats Imperial “ 30€ (iva inclòs)

5.             L´ ALBERG
Partida Mallada Vella · T. 630 43 83 98 · 977 74 17 88 

(Reserva prèvia, grups 15 comensals)

· Tast de crema de galera amb cruixentets
· Galeres fregides a  l´all
· Entremes fred de marisc amb galeres 
  (ostra, galeres, cargols, llagostí)
· Fregitel·la de peixets de la costa amb calamars a la romana

· Arròs de  galeres

· Postres de la casa

· Vins de la Terra Alta, Cava Brut Nature, 
  aigues minerals, cafès i xopets

30€ (iva inclòs)

6.             LLANSOLA
Sant Isidre, 98 · T. 977 74 04 03 (Reserva prèvia)

· Aperitiu a la taula
· Torradetes d’anguila fumada i roses de salmó
· Ostra del delta amb suau de mel Múria
· Timbal de polp amb pebrot de romesco
· Galeres i carxofes als allets tendres

· Crema de Galeres amb crostonets de pa

· Arròs amb carxofes i galeres “ especialitat” o
  Escrita al all i pebre amb llagostins i cloïsses o
  Llom de bacallà al forn amb ceba dolça

· Sortit de postres 

· Vins  DO Terra Alta, cafès i xopets 35€ (iva inclòs)

7.               BRASERIA MANÚ
 Sant Josep, 37 · T. 977 74 32 21 (Reserva prèvia)

· Torradetes d’escalivada amb anxova
· Galeres saltejades amb allets
· Ortigues de mar arrebossades amb farina d’arròs
· Mariscada “del terreno”: Cloïsses, navalles i escopinyes

· Arròs melós de galeres i carxofes o
  Suquet de peix rapitenc amb rap i galeres

· Crema catalana o Menjar blanc            

· Vins  DO Terra Alta, Cava brut i cafè

30€ (iva inclòs)

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

· Xopet de crema de galera amb brotxeta de galera fregida
  amb oli mil·lenari
· Mixte de galera i carpaccio de llagostí amb vinagreta de mel i cítrics
· Ostra gratinada amb puerro i pebre roig d’Alcanar
· Saltat de galera amb calçots i bolets
· Sípia de punxa amb xalotes i la seva tinta
· Galeres amb cúrcuma i julivert

· Arròs caldós amb galeres i fruits de mar o
  Llenguado a la crema de galeres i laminat d’ametlla o 
  Filet de daurada (a l’espatlla o a la papillot) amb 
  verduretes de temporada

· Bunyols de crema o pastís rus o teula d’ametlla amb gelat de torró

· Vins DO Terra Alta, aigua i cafès 35€ (iva inclòs)

9.             MAR Y LUZ
 Sant Isidre, 57 · T. 977 74 52 68 (Reserva prèvia)

· Amanida de galera ofegada i xipirons banyada amb vinagreta 
  de figues i fruits secs
· Crep de galera i rap sobre llit de crema blanca i virutes 
  escarxades de carxofa

· Arròs caldós amb galera

· Postre casolà

· Vins de la Terra Alta, Aigua i pa 30€ (iva inclòs)

10.      NOVES ALGUES
 Port esportiu s/n · T. 877 05 37 47 (Reserva prèvia)

· Trilogia de tàrtars de tonyina, salmó i galera amb caviar 
  d'oli mil·lenari
· Timbal de bacallà amb galeres al pil-pil
· Galeres caramel·litzades amb taronja a l'aroma de rom
· Duo de cremes de carxofa i galera
· Degustació d'arròs de galera
· Degustació de melós de vedella amb mojo de galera 
  i aroma de tòfona

· Postres de la casa

· Vins DO Terra Alta 35€ (iva inclòs)

11.               MIAMI CAN PONS
 Passeig Marítim, 18-20 · T. 977 74 05 51 · 977 74 58 59 (Reserva prèvia)

· Galeres i Llagostins al Vapor 
· Ostra del Delta al Natural
· Torrada de Fumats del Delta
· Polp de la Badia al Pebre Roig
· Cargols Punxenc
· Bunyolets de Bacallà

· Crema de Galera o
  Arròs Tot Pelat amb Galeres i cuetes de Llagostí

· Suquet de Rap amb Carxofes, Patates i Galeres, o
  Melós de Galta de Porc

· Gelat de Mantecado amb Sopa de Cafè o
  Crema 911 o Taronja T.E. Cremada al Gran Marnier

· Vi Blanc Gandesola o Negre Vall de Vinyes (DO Terra Alta),
  aigua Mineral i cafè Express

35€ (iva inclòs)

12.                         SUIS
Mare de deu de Montserrat, 7 · T. 977 74 00 68 (Reserva prèvia)

· Galeres fregides amb allets tendres
· Calamars a la romana
· Xipirons arrebossats
· Bunyols de bacallà
· Navalles a la planxa

· Arròs caldós amb bròcul i galeres o
  Llenguado amb tempura de galeres

· Flam blanc amb fruits del bosc

· Vins blancs i negres DO Terra Alta, aigües minerals, 
  i cafès – Xopets 35€ (iva inclòs)

13.              VARADERO
Avd. Constitució, 1  · T. 977 74 10 01 (Reserva prèvia)

· Bunyolets de galera i bacallà
· Galeres bullides amb salsa romesco
· Pernil ibèric amb pa i tomàquet
· Galeres saltejades amb carxofes
· Xipirons a l’ametlla

· Romesco de rap i turbot amb galeres o 
  Arròs amb galeres i carxofa

· Culant de xocolata amb crema anglesa o 
  Sorbet de cítrics

· Vins DO Terra Alta, aigües minerals i cafès 35€ (iva inclòs)

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

· “Boquero” i anxova amb pa i tomàquet
· Bunyols de bacallà
· Galeres
· Cargols de mar
· Llagostins
· Mousseline de galera i rap amb crema de carbassó

· Arròs “seixat”  amb galeres o 
  Suquet de galera amb Rap a l’estil Can Maña

· Gelat de mantecado amb fondant o Sorbet de llima

· Vi Vall de Vinyes DO Terra Alta, Cava, aigua, cafè i licors

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 14 de febrer al 9 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


