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Viu el Nadal a Calafell
Més informació a calafell.cat

Tasta el
Nadal

5es Jornades Gastronòmiques2016

Patronat Municipal de Turisme

a can pilis · emperador · eusebio · la barca de ca l’ardet  
la sirena · la tabernita del j.t. ·  las brasas  
m a s i a  d e  l a  p l at j a  ·  m e d i t e r r a n i  ·  m i l a n
new segur · oscar · la bodegueta del pa torrat 

Del 16 de desembre al 8 de Gener
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Restaurant a Can Pilis
C/ Montserrat, 13 - La Platja de Calafell

Tel. 977 691 315 – 619 426 372 - acanpilisrestaurant@gmail.com

primers (a escollir)

Sopa de Nadal amb galets i pilotetes
Amanida de marisc amb pinya

Meló amb pernil de gla

Segons (a escollir)

Canelons de Nadal
Tall rodó rostit amb prunes i pinyons

Lluç amb allada amb gambes

Postres especials de la casa

Pa, vi, aigua i cafè

25€
(IVA inclòs)
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Bar Restaurante Emperador
C/ Segura, 2-4 (cantonada Baixador) - Segur de Calafell

Tels. 977 162 550 – 647 520 421
joseantonioteruel@gmail.com – www.restaurantemperador.com

Aperitivo de la casa

Concha de mejillón rellena
Croquetas de chipirón en su tinta

Caramelos de salmón

Primeros (a escoger)

Sopa de Navidad con galets, pelota de carne y pollo de corral
Ensalada pétalos tricolor judía verde marinera y vinagreta de gamba

Crepes Txarrugo en salsa de buey de mar y almejas
Vieras gratinadas con gulas al ajillo

Segundos (a escoger)

Solomillo de vaca con foie en salsa de Oporto
Cochinillo de corral crujiente con chalotas caramelizadas

Suprema de lenguado al cava con langostinos
Magret de pato a la parrilla (grillé) con salsa de manzana semidulce

Postres de la casa a elegir

Cafés, cava y turrones
Vino rosado y blanco del Penedès, tinto Rioja crianza

31,50€
(IVA incluido)

Haga su reserva / Plazas limitadas
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Restaurant eusebio
C/ Vilamar, 87 - La Platja de Calafell –Tel. 977 693 358 – 

info@restaurante-eusebio.com  www.restaurante-eusebio.com

Primer plato (Individual)

Mini hamburguesa con queso y salsa BBC
Mini pita de pollo al curry con salsa de yogurt

Vasito de pulpo con crema de patata
Vasito de crema de verdura con salteado de setas

Sándwich de jamón ibérico

Segundo plato (a escoger)

Suquet de merluza
Entrecot a la brasa

Atún con salsa Teriyaki
Solomillo de cerdo con salsa de setas

(Todos los platos llevan guarnición)

Postre de la casa

Agua, vino D.O. Penedès

Copa de cava y Café

25€
(Precio por persona. IVA incluido)

Adaptable a menú vegetariano
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bar-restaurante-pizzeria-cafetería

La Tabernita Del J.t
Ctra. De Barcelona, 67 Local 1-2  – Segur de Calafell – Tel. 977 673 005 

facebook.com/latabernitaJT - latabernitadeljt@hotmail.com

Primeros (a escoger)

Ensalada tropical Costa Dorada
Mariscada en cama de berenjena

Canelones al gratén

Segundos (a escoger)

Rabo de toro con verduritas braseadas
Redondo de ternera con salsa de champiñones

Merluza en salsa con almejas

Postre (a escoger)

Carpaccio de piña natural
Strudell de manzana
Buñuelos nevados

Bebida

Pan, vino o cava

14€
(IVA incluido)
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Restaurante Milan
c/ Àngel Guimerà, 7-9 - La Platja de Calafell
Tel. 977 695 719 - milanlola@hotmail.com

Primeros Platos (a escoger)

Cocktail de gambas y langostinos
 Canelones caseros de carne

 Ensalada caprichosa de atún y gambas
 Almejas a la marinera

 Carpaccio de bacalao al eneldo
 Sopa de galets

  
Segundos platos (a escoger)

Costillitas de cabrito a la milanesa
 Lomo de bacalao al cava con manzana

 Gambas a la plancha
 Caldereta de arroz y marisco
 Magret de pato con manzana

 Pizza de Natale
 

 Postres especiales de la casa
 

Vino, agua y copa de cava

20€
(Precio por persona. IVA incluido)

El restaurante de Segur sólo se abrirá para grupos grandes
y para eventos que se soliciten como restaurante privado
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Restaurant las Brasas
C/ Montserrat, 21 -La Platja de Calafell - Tel. 654 839 297

Entrantes (a escoger)

Carpaccio de ternera con virutas de parmesano
Ensalada de gambas y cangrejo con salsa rosa

Escudella barrejada
Habitas tiernas salteadas

Segundos (a escoger)

Solomillo de cerdo con salsa de ceps
½ Paletilla de cordero al horno
Entrecot de ternera a la brasa

Lomo de bacalao a la crema de ajetes tiernos
Dorada a la plancha

Postres navideños, café o cortado

Vino Rioja, agua y copa de cava

24 €
(IVA incluido)

El restaurante permanecerá cerrado en Nochebuena, Navidad y Nochevieja
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Restaurant

La Bodegueta Del Pa Torrat
C/ Montserrat, 20 -La Platja de Calafell - Tel. 977 695 552

patorrat@restaurantepatorratcalafell.com - restaurantepatorratcalafell.com

Primers (a escollir)

Còctel de gambes
Semi cuit d’ànec amb torradetes 

Carpaccio de salmó amb cogombret, ou dur i torradetes
Canelons de carn rostida i foie amb beixamel suau

Sopa de galets amb pilotes de carn d’olla 
Pernil ibèric d’aglà amb pa de coca

Segons (a escollir)

Entrecot amb crema de boletus
Magret d’ànec al Porto amb melmelada de fruits del bosc

Pollastre de granja a la catalana
Suprema de salmó amb cava i raïm
Costelletes de cabrit a la milanesa

Aigua, vi i postres nadalencs

22,50 €
(IVA inclòs)
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Restaurant Mediterrani
Pl. Mediterrani, s/n –Segur de Calafell - Tel. 977 162 327

restaurantmediterrani@gmail.com- restaurantmediterrani.es

Nomes vàlid pels dies 25 i 26 de Desembre i 1 de gener de 2017.
També podeu reservar amb antelació. Tancat  el dia de Reis.

Aperitiu

Crema de foie amb carbassa i melmelada de tomàquet
Gamba cruixent amb salsa de mel i mostassa

Torradeta de ceps i pernil ibèric
Copa de cava

Primer

Medallons de rap a la crema de safrà amb espàrrecs verds i cloïsses

Segon

Filet de vedella al vi de Porto amb poma caramel•litzada

Postres

Sorbet de cítrics

Café

Torró i dolços de Nadal

56€
(IVA inclòs)
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8 213 4

localització restaurants

Mas Mel i Segur

2   Emperador
4 La Tabernita del J.T
8   Mediterrani

12 La Barca de Ca l’Ardet
13 New Segur
14   Oscar

1

710 3
5

6
9

localització restaurants

La Platja de Calafell

1   A Can Pilis
3  Eusebio
5   Milan
6  Las Brasas

7   La Bodegueta
 del Pa Torrat
9   La Sirena
10  Masia de la Platja
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Restaurant La Sirena
C/ Vilamar 13 - Tel. 977 693 868 - La Platja de Calafell

restaurantlasirenacalafell@gmail.com

Pica –Pica

Aperitivo de la Casa

Piruletas de gambas marinadas al ajillo
Mejillones al Curry

Chipirones a la Andaluza
Mixto de croquetas caseras

Segundos (a escoger)

Tataki de atún y sésamo al ajo blanco
Entrecot de buey a la brasa (250 gr.)

Suprema de bacalao con muselina de ajos tiernos
Magret de pato con reducción de frutos rojos

Postres (a escoger)

Brownie de chocolate con helado de vainilla
Carpaccio de piña gratinado al Cointreau

Crema catalana casera
Helado de turrón Jijona

Bodega

Aguas minerales
Tinto Catar D.O. Montsant

Blanco Karamba Blanc de Blancs D.O. Penedés
Copa de Cava Masía Estalella B.N 

23,90€
(IVA incluido)
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Restaurant

Masia De La Platja
C/ Vilamar, 67 - La Platja de Calafell - Tel. 977 691 341

info@masiadelaplatja.com - masiadelaplatja.com

Ostra al natural

Caneló de la cuina catalana amb crema de tòfona negre i parmesà
Amanida de tomàquet amb anxova i mató

Suquet de sípia i rap amb patates i “all i oli negat”

Assortiment de postres casolans:

Xarrup de mandarina

Coca de crema amb pinyons, festucs i nous

Neules per acompanyar el cafè

38€
(10% IVA no inclòs)
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Restaurant La Barca De Ca L’ardet
C/ Marinada, 2. Calafell – Tel. 977 691 559

info@restaurantlabarca.com - restaurantlabarca.com

Menú de festes

Petit aperitiu de Nadal

Primer plat (a escollir)

Canalons de Nadal amb beixamel trufada
Sopa de Nadal amb galets i pilota
Sopa de llamàntol amb torradetes 

de pa d’all
Foie a la sal amb codony i crema de 

Pedro Ximénez
Amanida de gambes i llamàntol 
amb salsa de mango i maracujà

Pernil ibèric de Jabugo amb pa amb 
tomàquet

1/2 dotzena d’ostres al natural (+5€)
Steak tàrtar amb foie i saltat de bolets
Llagostins de Sant Carles al cava
Vieires amb pernil cruixent, alls 

tendres,panses i pinyons

Segon plat (a escollir)

Arròs caldós de llamàntol
(mín. 2 racions)

Escamarlans de Vilanova la planxa (+5 €)
Gambes a planxa (+5 €)

Llagostins al cava
Peix al forn, a la sal o a l’ Orio

Llamàntol al forn a l’estil Orio (+5 €)
Suquet de rap a l’all cremat

Sarsuela de llamàntol i llobarro (+5 €)
Ànec de pagès amb salsa de peres 

amb prunes i pinyons
Filet de bou amb salsa de Porto

Cabrit de llet rostit amb saltejat de 
bolets

Postres (a escollir)

Profiteroles farcides de mousse de 
torró amb crema de Baileys® 

Gelat de iogurt búlgar
amb chutney de fuites del bosc
Sacher amb taronja confitada

i sorbet de taronja
Sorbet de magrana, cruixent 

d’ametlla i cremós de mascarpone
Lemon pie amb merenga i crema de 

xocolata blanca

45€
(10% IVA no inclòs)

Aquest menú el servirem els dies 25 i 
26 de desembre i 1 de gener.
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Café-Bistró New Segur
Carretera de Barcelona, 59 - Segur de Calafell -Tel. 977 672 852

Degustación 

Burrito de pollo con guacamole
Pan de cristal con escalivada y anchoa de L´Escala

Langostinos al whisky
Cucurucho de buñuelos de bacalao

Solomillo con salsa de vino de Madeira
Pastel de nueces y crema con helado de menta

Bebida

A escoger entre, vino, agua, cava, cerveza o refresco

Se ruega reservar: 977 672 852 / 659 556 555
Posibilidad de cambiar algún plato si no es del agrado del comensal

29€
(IVA incluido)
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Restaurante Pizzeria Oscar
Passeig Marítim de Sant Joan de Déu, 236 - Segur de Calafell 

Tel. 977 164 842 - info@restauranteoscar.com - www.restauranteoscar.com

aperitivo de la casa

primer plato (a escoger)

Ensalada tibia de magret de pato con vinagreta de oporto
Canelones de bogavante

Ensalada de langostinos y brotes con aderezo  de  frambuesa
Sopa de navidad con galets y pelotillas

Flan de marisco y huevo poche

segundo plato (a escoger)

Crujiente de manitas de cerdo con cigalas  y romesco
Solomillo de cerdo al oporto con chalotas y patatas parisién

Picantón con salsa de uvas
Suprema de bacalao, puré de remolacha y verduritas

Langostinos a la plancha con revuelto de setas, trigueros y chipirones
Rabo de ternera al Pedro Ximénez y torrija de panetone

postres (a escoger)

Trío de flanes
Esférico de tiramisú

Canutillo relleno de mousse de turrón y chocolate caliente
Hojaldre de crema y frutas frescas

Pan y café
½  vino de la casa o agua

Cerveza o refresco

24€
(IVA incluido)



Nadal
A Calafell

Dona la carta
al Pare Noel

Centre Cívic Cinema Iris
17, 18, 22, 23 i 24 de desembre

Home dels Nassos
Cercavila i festa

Centre Cívic Cinema Iris
31 de desembre

Festa de Cap d’Any
 Plaça Catalunya

31 de desembre

Dona la carta
al Patge reial

Centre Cívic Cinema Iris
2 al 5 de Gener

Pessebre Vivent
 Plaça Catalunya

5 de gener

Cavalcada de Reis
i espectacle al teatre  

5 de gener

tasta el Nadal
5es Jornades Gastronòmiques 
Del 16 de Desembre al 8 de gener

Nadal al Mercat
Mercat Vell

27 al 30 de desembre
2 al 4 de gener

Nadales en anglès
Cal Bolavà

20 de desembre

Mercat de Nadal
Segur de Calafell

10 i 11 de desembre

Caga Tió
 Plaça Catalunya

anem a buscar el tió, 8 de desembre
Fem cagar el tió, 24 de desembre

Més info a www.calafell.cat

Viu el



Viu el

Viu el Nadal a Calafell
Més informació a calafell.cat

Dijous
8 de desembre

Sortida
a la muntanya

Anem a buscar el tió
sortida 11 h - tornada 12.30 h

Dissabte
24 de desembre
Fem cagar

el Tió
A partir de les 17.30 h

Del 8 al 24 de desembre
els nens podran donar de menjar al Tió

Cafè de la Vila · Hostal el Castell · Electrodomèstics Rovirosa · Estanc Rosell · Alpi Paper · Supermercats Condis · Farmàcia 
Gràcia  Bar Cal Romeu · Croissanteria el Castell · Bellesa Yolanda · Bar Manolo · Enderrocs Vallés · Cal Tallaret · Autoservei Disbo 
Carnisseria Saura · Llibreria Margarida · Calçats Ricart · Bar Cortala Loco · Hotel Antiga · L’Origen del Pa Passions
Pastisseria Principal  · Gasolinera Ortoll · Papereria Mimo · Els Terrossos  · Gestoria Garriga  · Alter Options · Bar 75 · Jardineria González
Jardineria Vives · Cooperativa Calafell · Estudi Ramon Robusté · Lan Barbers · Autoescola Calafell · Tallers Guinovart
Mañe Grifols · La Cuina de l’Amparo · Fruites Anna · Bar Cal Marus · Casa Tetas · Pastisseria Andreu · Ralet Ralet
Capricis Masia de la Platja · Farmàcia Pujol · FotoKisCalafell  · Perfumeria Mont-Vic · Marjavi  ·  Finques Orven  · Can Pilis · Vell Papiol
Bar Poliesportiu J. Ortoll · Instal•lacions Pro-Gis Integral · OH! La Pelu · Finques Albert · Doña Amparo · La Plaça · Bar RestaurantN I
Finques Garbí · Apartaments Miravent · Come Va · Cafè del Passeig · Moisès PerruqueRs · Sol i Luna · Tallers Sergi  · Finques Sant Telm  · ImmoBan

Col·laboradors

Tió de
Nadal

A la Plaça Catalunya2016

Colla Gegantera i Grallera de Calafell


