Regidoria de Turisme

6a quinzena
gastronòmica

del Xat ´
Del 12 al 26 de març de 2017

XVI Xat nada
P pular de Calafell

Diumenge, 12 de març 10 h

RESTAURANT A CAN PILIS

Montserrat, 13 • La Platja de Calafell • Tel. 977 691 315
acanpilisrestaurant@gmail.com
Primers a escollir
Xató
Pica-pica (calamars, croquetes i bunyols de bacallà)
Sopa del dia
Segons a escollir
Pit de pollastre amb salsa de xampinyons
Peix del dia al forn
Arròs negre o fideuada
(mínim dues persones)
Postres a escollir
Vi, aigua i cafè inclosos.
25 € (IVA inclòs)

Plaça de Catalunya
Fira de productes
d’alimentació artesans
Taller infantil de Xató a càrrec
dels Mestres Xatonaires de Calafell
8a trobada de plaques de cava

RESTAURANT CASA PEDRO

RESTAURANT EUSEBIO

Vilamar, 87 - La Platja de Calafell - Tel. 977 691 507
info@casapedro.com / reservas@casapedro.com
casapedrocalafell.com

Vilamar,87 -La Platja de Calafell- Tel. 977 693 358
info@restaurante-eusebio.com / restaurante-eusebio.com

Primers

A partir de dues persones

Xatonada de la casa
(escarola, bacallà esqueixat, olives arbequines, tonyina, anxoves i salsa de xató)

Primer

Segons
Graellada de peix
(llenguado, salmó, lluç, calamars a la romana i gambes amanit amb salsa verda)
Postres casolanes (a escollir)
Profiteroles de nata amb xocolata
Brownie de xocolata amb nous
Crema catalana de la casa
Pa, vi i aigua
22 € (IVA inclòs)

Xató de Calafell
Segon
Paella marinera, arròs negre
o fideuada
Postres
Vins D.O. Penedès
22,50 € per persona
(IVA inclòs)

RESTAURANT LA BODEGUETA DEL PA TORRAT

RESTAURANT LAS BRASAS

Montserrat, 20 - La Platja de Calafell - Tel. 977 695 552
patorrat@restaurantepatorratcalafell.com
restaurantepatorratcalafell.com

C/ Montserrat, 21 -La Platja de Calafell - Tel. 654 839 297

Aperitiu

Primers a escollir

Embotits catalans, pa de pagès i copeta de cava

Xató “Las Brasas”

Primer

Esqueixada de bacallà

Xatonada de Calafell
Segons a escollir
Graellada de carn amb llenya d’alzina acompanyat
de carxofes, patates i mongetes
Bacallà al gust
Postres

Segons a escollir
Magret d’ànec amb salsa de ceps
Entrecot a la brasa amb escalivada i patates al caliu
Llom de bacallà a la mussolina d’alls tendres

Crema catalana o taronja

Pa, postres, vi i aigua

Aigua de Boí i vi negre Penedès

19,90€ (IVA inclòs)

25 € (IVA inclòs)

RESTAURANT L’ESTANY

Mercè Rodoreda, 20 Urbanització L'Estany, edifici casa parc G,baixos –Calafell
Tel. 977 692 650 - restaurantlestany1992@gmail.com
Entrant

RESTAURANT PETIT DUVAL
gastrotaberna
Mallorca, 5 • La Platja de Calafell • Tel. 977 693 903
www.facebook.com/PetitDuvalGastrotaberna

Xató de "l'Estany"
Primers plats a escollir

Aperitiu de benvinguda
Primer plat

Entremès mariner
Canelons
Torrades amb escalivada i anxoves

El nostre Xató amb ventresca de tonyina, bacallà,
truita de fesols i truita d'espinacs

Segons plats a escollir

Segons plats a escollir

Cassoleta de bacallà amb salsa o a la brasa
Lluç a la planxa amb escalivada
Costelles de xai a la brasa

Fideuà de pescadors amb sepionets i gamba vermella
Suquet de lluç de palangre amb cloïsses i patates
Melós de llata de vedella amb trinxat de la Cerdanya

Postres a escollir de la nostra carta

Postres del dia

Sangria de cava, vi o cava D.O. Penedès

1/2 ampolla de vi D.O. Penedès, aigua i pa

25,50€ (IVA inclòs)

28 € (IVA inclòs)

RESTAURANT VELL PAPIOL
Vilamar, 30 –la Platja de Calafell- Tel. 977 691 349 – info@vellpapiol.com
www.vellpapiol.com - Facebook /vellpapiol - Twitter /vellpapiol
Comencem amb una tapeta,
Milfulles de Xató 2017
L’amanida d’hivern per excel·lència,
El tradicional Xató
Seguim amb el peix,
Rap de llotja amb calçots
i romesco
Acabem amb la carn,
Caneló d’ànec del Penedès,
carxofes i espigalls del Baix
Penedès

Pre-Postre,
Degustació de 3 formatges
catalans amb guarnició
I per postres,
Baix Penedès dolç: Crema
catalana d’oli d’oliva, financer
d’ametlla, garrofa i pansa de
xarel·lo
Cafè o té acompanyat amb dolç
de xocolata
Vi del Penedès i Aigua
38 € (IVA inclòs)
Per persona
Es recomana reserva prèvia

El Xat ´
Temps d'elaboració: 1 hora

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES:
100 gr d’ametlles
(2 Grapats)

5 Grans d’alls
Escalivats

100 gr d’avellanes
(2 grapats)

1/2 All cru
2 Tomacons

1/2 Pebrot de
romesco prèviament
escaldat (sols la polpa)

Vinagre al gust

1 Llesqueta de pa
fregit

Pebre blanc

250 gr d’oli
Sal

ELABORACIÓ
S’agafa un morter, s’hi posa sal
i es van trinxant d’un en un, i en
aquest ordre, les ametlles, les
avellanes i els alls, fins a aconseguir una pasta ben fina. Tot
seguit, s’hi afegeix el pebrot de
romesco, el pa fregit, el pebre
vermell i el pebre blanc. Finalment, els tomacons, l’oli i el vi-

Pebre vermell dolç
2 Escaroles
120 gr de bacallà
esqueixat
120 gr de tonyina
4 Filets d’anxova
80 gr d’olives
Arbequines

nagre. Un cop acabada la salsa
es barreja amb l’escarola ben
neta i escorreguda. Es deixa
reposar unes hores. A l’hora de
servir el plat es decora amb el
bacallà esqueixat, la tonyina,
els filets d’anxova i les olives
arbequines. I ja es pot menjar,
sempre acompanyat de truites
de carxofes, de fesols o de botifarra negra, entre d’altres.

turisme.calafell.cat
Organitza:

Col·laboren:

