Imatge: Serena Sacs

De l'11 de gener al 31 de març de 2019

#garoinada2019
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De l'11 de gener
al 31 de març de 2019

Restaurant l’Arc

*Platillo de pollastre de pagès, farcit a la catalana
amb sèpia, mandonguilles, cloïsses i escarxofes.

C. del Consell, 13-15
Palafrugell – 972 30 34 19

45€

Obert cada dia menys dilluns vespre,
dimarts tot el dia i dimecres nit.

Restaurant La Xicra

C. Sant Antoni, 17 (C. Estret)
Palafrugell – 972 30 56 30
www.restaurantlaxicra.com

45€

MENÚ:
Aperitiu
Garoines (1 dotzena)
Platillo amb escarxofes / plat alternatiu*
Postres de poma*
Aigua, vi Espelt i cafè

*Arròs de garoines amb sèpia i botifarra negra i
alls tendres.
*Textures de poma
*Bacallà amb escarxofes del temps.
*Pebrots del piquillo farcits amb carn trufada.
*Poma de Girona al forn amb crema de vainilla.

Obert cada dia menys diumenge nit,
dimarts nit i dimecres.

Restaurant Xadó

Av. de les Corts Catalanes, 12
Palafrugell – 972 30 44 28
www.restaurantxado.com

*Platillo de gambes i calamarsets de Palamós
amb mandonguilles de vedella i escarxofes.
*Arròs negre de sofregit amb llagosta i marisc.

40€

*Postres de poma del Xadó.

El Balcó de Calella

*Llobarro amb escarxofes, botifarra de perol i
caliu de patata.

Tancat dimecres. Obert tots els migdies i
les nits de divendres i dissabte.

Pl. de l’Atlàntic, 2
Calella - Tel. 972 61 42 50
www.santroc.com

40€

Obert a partir del 14 de febrer de dijous
a diumenge.

*Arròs rostit de bacallà, tomata i Jabugo amb
formatge fos.
*Garoina de xocolata i poma amb infusió de te
verd

Restaurant Bellacosta
C. de Francesc de Blanes, 8
Llafranc – 972 19 94 82 i
660 49 14 11

*Escarxofes i cloïsses amb fesols de Santa Pau.
*Mar i muntanya de pollastre de pagès amb
escamarlans.

40€

*Farcellet cruixent amb poma caramel·litzada i
crema anglesa.

Hotel Restaurant El Far

*Platillo d’escarxofes i galta de vedella amb
bolets.

Obert de dijous a diumenge.

Muntanya de Sant Sebastià s/n
Llafranc – 972 30 16 39
www.hotelelfar.com

45€

*Torradet d’arròs negre amb calamars i
escamarlans gratinats.

Obert a partir del 8 de febrer.
Tancat dilluns nit i dimarts tot el dia.

*Textura de poma de Girona amb recuit de Cala
Nuri.

Hostal La Llagosta

*Mandonguilles amb sépia, escarxofes i
escamarlans.

C. de Francesc de Blanes, 24
Llafranc – 972 30 01 15
www.hostallallagosta.com

*Arròs Cala Estreta de pop i escarxofes.

42€

*Mini strudel de poma amb gelat de Xixona i
fruits vermells.

Restaurant Llafranc

*Arròs de l’àvia amb escarxofes, escamarlans de
Palamós i botifarra negra.

Obert a partir del 17 de gener cada dia
menys als vespres i el dimecres al migdia.

Ps. de Cípsela, 16
Llafranc – 609 32 90 63
www.restaurantllafranc.com

*Mandonguilles amb sépia.

42€

*Pomes a la crosta “Adelita”.

Hotel Restaurant Llevant

*Bacallà amb escarxofes i pil-pil.

Obert de dijous a dilluns.

C. de Francesc de Blanes, 5
Llafranc – 972 30 03 66
www.hotel-llevant.com

40€

*Fideus a la cassola de peix.
*Tatin de poma amb gelat de toffee

Obert a partir del 25 de gener cada dia.

Restaurant Terrassa
Terramar
Ps. de Cípsela, 1
Llafranc – 650 12 88 93 i
972 30 02 00
www.hterramar.com

45€

Obert de dijous a diumenge.

*Cassola de calamars saltejats amb escarxofes i
ceba tendra.
*Arròs d’hivern amb sèpia, salsitxes i trompetes
de la mort.
*Flor de poma amb crema i gelat de caramel.

Els restaurants:
L’Arc, La Xicra i Xadó (de Palafrugell),El Balcó de Calella, Bellacosta,
El Far, La Llagosta, Llafranc, Llevant i Terrassa Terramar (de Llafranc)
us proposen:
Fórmula Cap de Setmana PREMIUM:
Hotel amb l’esmorzar
+ menú Garoinada
+ excursió vaixell d’època
+ entrades instal·lacions culturals
+ obsequi
+ val de descompte Vins i Licors Grau
Preu per persona 115€* (IVA inclòs)
Fórmula Cap de Setmana:
Hotel amb l’esmorzar
+ menú Garoinada
+ entrades instal·lacions culturals
+ val de descompte Vins i Licors Grau
Preu per persona 85€* (IVA inclòs)
Fórmula GAROINADA + sortida en vaixell:
Menú Garoinada
+ excursió vaixell d’època
Preu per persona 67€* (IVA inclòs)
Hotels:
Sant Roc (Calella), Llafranc, Llevant i el Far (Llafranc) i Casa Peya (Palafrugell)
*preu per hotel de 3 estrelles i habitació doble. Consulteu la possibilitat de nits extres,
estades amb nens i en habitacions individuals o en hotel de 4 estrelles. Oferta limitada a la
disponibilitat dels hotels i de l’11 de gener al 31 de març de 2019. L’excursió en vaixell pot
veure’s modiﬁcada segons les condicions meteorològiques.

INFORMACIÓ
Tel.+0034 972 300 228
www.lagaroinada.cat

Organitza

Patrocina

