DEL 6 DE MAIG AL 5 DE JUNY DE 2017

Mireia Vila crea aquests peixos
de roca amb la tècnica oriental
Gyotaku, un tipus d’estampació
que era utilitzat al segle XIX pels
pescadors japonesos per testimoniar
les seves captures, on el mateix peix
és la pròpia planxa de gravat.

Mireia Vila

CAL BANDARRA

CASA JUANITA

PEIX DE ROCA BEGUR 2017

PEIX DE ROCA BEGUR 2017

Copa de cava Perelada, copa de cervesa Inedit o vermut
Bocabits marins (cruixent d’arròs de calamar, de garoina i
de gamba)

Aperitiu de benvinguda amb copa de cava Perelada o
copa de cervesa Inedit

****

Amanida de l’àvia Juanita

L’horta vora el mar (amanida de quinoa negra amb
escabetx de musclos de roca i mini verdures)

****

****
Consomé de peix de roca amb ou a baixa temperatura,
farigola i pa de romesco

****

Vieira a la brasa amb crosta de papada
****
Pop a la brasa amb oli de paprika i buquet d’escarola

****

****

Croquetes de garoina

Peix de roca al forn de llenya segons mercat (molla negra,
sard, morruda, penegal…)

****
Brunyols de suquet d’escrita
****

****
Postres de la casa

Pop amb nyàmeres i suc de ceba de Figueres
****
Cheesecake de l’Empordà (recuit de llet de cabra de
Jafre, tomata, crumble d’avellana i gelat de violetes)
****
Petit fours
Preu per persona 46€ (mínim dues persones)

Preu per persona: 42€ (taules completes)

Plaça Pella i Forgas, 4 / Tel. 972 622 423

C/Pi i Ralló, 7 / Tel. 972 622 013 / www.casajuanita.cat

El menú inclou aigua, cervesa Inedit, vi i/o cava Castell de Perelada i cafè.
Preu amb IVA inclòs.

El menú inclou aigua, cervesa Inedit, vi i/o cava Castell de Perelada i cafè.
Preu amb IVA inclòs.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un
sorteig d’una visita guiada pel litoral de Begur amb barca per a dues persones.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un
sorteig d’una visita guiada pel litoral de Begur amb barca per a dues persones.

COSTA BRAVA

DIFERENT

PEIX DE ROCA BEGUR 2017

PEIX DE ROCA BEGUR 2017

Coca amb anxoves marinades al cava i tomata natural
confitada
****
Caneló de pasta wonton, llagosta, alls tendres, velouté de
gamba de Palamós i escuma de parmesà
****
Arròs de calamarsets, congre negre i musclos de roca. Tot
acabat al forn

Musclos en conserva
Cornet de sopa de peix
****
Tiradito de vieira
****
Pop fumat amb blat de moro i katsuobushi
****

****

Risotto de ceps amb gamba de Palamós

Roca (xocolata), Terra (ametlla) i Mar (escuma d’aigua de mar)

****
Suquet de calamar
****
Laminat de Black Angus, vinagreta de mel i coca d’algues
****
Xocolata, formatge i cafè
****
Petit fours

Preu per persona 38€ (mínim dues persones)

Preu per persona: 46€ (taules completes)

Platja de Sa Riera, s/n / Tel. 972 622 093 / www.esbas.cat

Plaça de l’Església, 4 / Tel. 972 622 872

El menú inclou aigua, cervesa Inedit, vi i/o cava Castell de Perelada i cafè.
Preu amb IVA inclòs.

El menú inclou aigua, cervesa Inedit, vi i/o cava Castell de Perelada i cafè.
Preu amb IVA inclòs.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un
sorteig d’una visita guiada pel litoral de Begur amb barca per a dues persones.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un
sorteig d’una visita guiada pel litoral de Begur amb barca per a dues persones.

GALENA MAS COMANGAU

HOSTAL
SA RASCASSA

PEIX DE ROCA BEGUR 2017

PEIX DE ROCA BEGUR 2017

Musclos de roca en escabetx suau
****
Pastís de rascassa amb micromesclum de vinagreta i
salsa tàrtara

Assortiment de closca a la planxa (musclos de roca,
escopinyes, tallerines i escamarlans)
Copa de cava Perelada o copa de cervesa Inedit
****

****

Amanida d’alvocats, gambes i vinagreta de llima

Suquet de peix amb patates i cloïsses

****

****

Peix de costa del dia (peça gran per compartir)

Canelons de pinya natural farcits de crema catalana i
llàgrimes de xocolata

****
Pedres de xocolata i una copa de garnatxa roja de l’Empordà

Preu per persona 40€ (mínim dues persones)

Preu per persona 60€ (taules completes)

C/Ramon Llull, 1 (Urb. Residencial Begur)
Tel. 972 623 210 / www.mascomangau.com

Cala d’Aiguafreda, 3 / Tel. 972 622 845
www.hostalsarascassa.com

El menú inclou aigua, cervesa Inedit, vi i/o cava Castell de Perelada i cafè.
Preu amb IVA inclòs.

El menú inclou aigua, cervesa Inedit, vi i/o cava Castell de Perelada i cafè.
Preu amb IVA inclòs.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un
sorteig d’una visita guiada pel litoral de Begur amb barca per a dues persones.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un
sorteig d’una visita guiada pel litoral de Begur amb barca per a dues persones.

HOSTAL
SA TUNA

HOTEL
AIGUA BLAVA

PEIX DE ROCA BEGUR 2017

PEIX DE ROCA BEGUR 2017

Escabetx de peix de rebuig amb vinagre Chardonnay
****
Arròs a la brasa amb peix de roca i marisc
****
Sopa de sugus amb gelat de rom Barceló

Entreteniment fred i calent amb copa de cava Perelada o
copa de cervesa Inedit
****
Pastís de rascassa amb llamàntol i salsa del seu corall
****
Suquet de gambes de Palamós
****
Suprema de llobarro salvatge amb saltejat de carxofes
****
Cheesecake, gerds i cava rosat
****
Llaminadures

Preu per persona 50€ (taules completes)

Preu per persona 60€ (taules completes)

Passeig de l’Àncora, 6 - Platja de Sa Tuna
Tel. 972 622 198 / www.hostalsatuna.com

Platja de Fornells, s/n / Tel. 972 622 058
www.hotelaiguablava.com

El menú inclou aigua, cervesa Inedit, vi i/o cava Castell de Perelada i cafè.
Preu amb IVA inclòs.

El menú inclou aigua, cervesa Inedit, vi i/o cava Castell de Perelada i cafè.
Preu amb IVA inclòs.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un
sorteig d’una visita guiada pel litoral de Begur amb barca per a dues persones.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un
sorteig d’una visita guiada pel litoral de Begur amb barca per a dues persones.

HOTEL
MAS SES VINYES

HOTEL
SA PUNTA

PEIX DE ROCA BEGUR 2017

PEIX DE ROCA BEGUR 2017

Copa de cava Perelada o copa de cervesa Inedit
Anxova amb pa de vidre, oliva i piparra
****
Amanida de brots tendres amb marinats, magrana,
vinagreta d’eriçons i cruixent d’anxova de l’Escala
****
Pota de pop semi fumat al ferro amb Parmentier de patata,
allioli escalivat i oli de pebre dolç

2 tapes d’aperitiu amb copa de cava Perelada o copa de
cervesa Inedit
****
Plat a escollir segons mercat
****
Suquet de peix de roca del Cap de Begur amb gamba de
Palamós
****

****

Sorbet de xocolata i menta After Eight

Suquet de sípia i gambes amb esferes de patates a l’all
negat

****

****
Desconstrucció de cheesecake de recuit amb mel,
crumble de mel i melmelada de nabius

Brioix farcit de poma del Montgrí amb el seu gelat
****
Petits fours

Preu per persona: 35€ (mínim dues persones)

Preu per persona: 60€ (taules completes)

Ctra. GIP 6531 de Palafrugell a Begur Km 1.2
Tel. 972 301 570 / www.massesvinyes.com

C/des Forns, 21 / Tel. 972 667 376 – 972 636 410
www.hotelsapunta.com

El menú inclou aigua, cervesa Inedit, vi i/o cava Castell de Perelada i cafè.
Preu amb IVA inclòs.

El menú inclou aigua, cervesa Inedit, vi i/o cava Castell de Perelada i cafè.
Preu amb IVA inclòs.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un
sorteig d’una visita guiada pel litoral de Begur amb barca per a dues persones.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un
sorteig d’una visita guiada pel litoral de Begur amb barca per a dues persones.

LA
CUINA...

LES BRASES
DEL TOC

PEIX DE ROCA BEGUR 2017

PEIX DE ROCA BEGUR 2017

Ravioli de peix de roca i botifarra negra i crema de pebrots
a la flama

Carpaccio de gamba de Palamós farcit de peix de roca en
cru & vinagreta del cap de les gambes

“Onada i sorra” de gamba amb carxofes i musclos de roca

****

Trinxat de peix de roca amb fonoll i ceba tendra

Arròs sec de peix de roca i carxofes

Mi cuit de rap i ànec amb albergínia i pa amb xocolata
****

****
Pa, xocolata i oli d’oliva

Llom de roger sobre albergínia fumada, cremós d’arròs
negre, sepionetes i recuit de drap
****
Suprema de gall de Sant Pere, puré de boniato i el suc del
rostit amb tòfona
****
Espectacle de xocolata i rom cremat

Preu per persona: 45€ (taules completes)

Preu per persona: 45€ (taules completes)

Hotel Classic / C/Pi i Ralló, 3 / Tel. 972 622 010
www.hotelclassicbegur.com

Hotel El Convent / Ctra. Platja del Racó, 2
Tel. 972 623 091 / www.hotelconventbegur.com

El menú inclou aigua, cervesa Inedit, vi i/o cava Castell de Perelada i cafè.
Preu amb IVA inclòs.

El menú inclou aigua, cervesa Inedit, vi i/o cava Castell de Perelada i cafè.
Preu amb IVA inclòs.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un
sorteig d’una visita guiada pel litoral de Begur amb barca per a dues persones.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un
sorteig d’una visita guiada pel litoral de Begur amb barca per a dues persones.

TAVERNA
SON MOLAS

TOC
AL MAR

PEIX DE ROCA BEGUR 2017

PEIX DE ROCA BEGUR 2017

Copa de cava Perelada o copa de cervesa Inedit de
benvinguda
****
Snacks de roca
****
Ceviche de bou de mar i algues

Tàrtar de peix de roca
****
Peix de roca (segons captura) a les brases d’alzina
****
Llimona cremosa, xocolata blanca i festucs

****
Cruixent de pop amb maionesa de wakame
****
Peix roquer amb mongeta tendra i vinagreta de plàncton
****
Postres de cítrics

Preu per persona: 55€ (taules completes)
Preu per persona 37€ (mínim dues persones)
C/Camí del Mar, 16 / Tel. 618 779 832

Platja d’Aiguablava, 8 / Tel. 972 113 232 - 674 020 273
www.tocalmar.cat

El menú inclou aigua, cervesa Inedit, vi i/o cava Castell de Perelada i cafè.
Preu amb IVA inclòs.

El menú inclou aigua, cervesa Inedit, vi i/o cava Castell de Perelada i cafè.
Preu amb IVA inclòs.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un
sorteig d’una visita guiada pel litoral de Begur amb barca per a dues persones.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un
sorteig d’una visita guiada pel litoral de Begur amb barca per a dues persones.

ACTIVITATS
PEIX DE ROCA BEGUR 2017

DIVENDRES 19 DE MAIG
Sessió de cinema gastronòmic
Projecció de la pel·lícula de temàtica gastronòmica: El Fundador
A continuació, debat temàtic
Hora: 10 de la nit
Lloc: Cinema Casino

DISSABTE 20 DE MAIG
DISSABTE 6 DE MAIG
Presentació de la 19a Campanya Gastronòmica del Peix
de Roca
Hora: 12 del migdia
Lloc: Plaça Esteva i Cruañas

Programa de ràdio en directe El Suplement On Road de
Catalunya Ràdio
Secció gastronòmica del programa presentada pel periodista
Pep Nogué.
Hora: de 9.30 a 10 del matí
Lloc: Plaça de la Vila

Presentarà l’acte Helena Garcia Melero amb la intervenció de
Mireia Vila, il·lustradora de la imatge de campanya. Seguidament,
degustació de tastets de peix de roca acompanyats d’una copa
de cava Perelada i d’una copa de cervesa Inedit, a càrrec dels
restaurants participants en la campanya gastronòmica.

Taller per la mainada

El públic assistent podrà adquirir tiquets per degustar els tastets.

X Concurs de Cuina Popular Peix de Roca

Lloc: Plaça Esteva i Cruañas

Possibilitat de tastet popular dels plats presentats.

5 - 6 - 7 DE MAIG

Hora: 12 del migdia
Lloc: Plaça Esteva i Cruañas

Begur en Flor

Lliurament de premis del X Concurs d’Aparadors Peix de Roca

Durant el cap de setmana trobareu el poble guarnit, els carrers
engalanats, música, concursos,... a Begur, és temps de flors!!!

Hora: 1 del migdia
Lloc: Plaça Esteva i Cruañas

Organitza: Associació de Comerç i Turisme de Begur

Hora: 11 del matí

DISSABTE 27 DE MAIG

DISSABTE 3 DE JUNY

DIJOUS 11 DE MAIG

Passejada en barca pel litoral de Begur

Hora del conte “Peix Peixet”

Adreçada als guanyadors del sorteig dels participants de la
campanya gastronòmica.

Hora: 17 de la tarda
Lloc: Biblioteca Salvador Raurich

X Fira del Mar i botiga al carrer

DIUMENGE 14 DE MAIG

Hora: Durant tot el dia
Lloc: Centre del poble

Excursió per conèixer les plantes de la ratafia i Arrossada
popular de peix de roca

3 - 4 - 5 DE JUNY

Hora: 11 del matí
Lloc: Mas d’en Pinc
Preu: 10€
Venda de tiquets: Oficina de Turisme de Begur

Begur Sotaigua (3a edició)
Fira de submarinisme, activitats subaquàtiques i aquàtiques,
cinema, xerrades, col·loquis, batejos de submarinisme,...

Il·lustració original de Mireia Vila
agenciatsc.com

Ajuntament de Begur · Promoció Econòmica i Turisme · Av. Onze de setembre, 5,
17255 (+34 972 62 45 20) turisme@begur.cat · www.visitbegur.cat · www.begur.cat

