LES DUNES

L’EMBARCADOR XXI

CASA NICANOR

Aperitiu de benvinguda
amb escabetx de musclos
del fangar i el seu vermut

Aperitiu de croqueta
de musclo amb còctel
de cava

Bacallà laminat amb
tomàquet i alls tendres

Musclos al cava amb
maionesa de wasabi
i pa de sípia

Musclo amb la seva
escènica Deltaica

Tempura de musclos amb
crema kimchi
Pastís de salmó i llenguado
amb salsa mornay
Calamarsets saltejats
Pop brasejat amb partmentier
de patata i all i oli
Llagostins de Sant Carles
amb sal de llimona

~

Arròs amb llamàntol
i cranc blau

~

Púding de codony
amb gelat de vainila

~

El nostre celler, aigües,
cafès

Carpaccio de gamba

~

Risotto de musclo i gamba

~

Sorbet de llima

~

Vi DO Terra Alta, aigua,
cafès
Preu: 25,00 €
Ctra. Far de Buda, s/n
696 545 153

Micuit de la Granja Luisiana
amb les seves torrades
Bunyols de bacallà casolans
Mariscada amb musclos
del Delta, escamarlans
i cloïsses

~

Arròs a la marinera
amb musclos del Delta
o
Turbot al cava

~

Degustació de postres
típiques del Delta

~

Vi DO Terra Alta, aigua,
cafès, xupito de licor
d’arròs
Preu: 30,00 €

RESTAURANT
FIGUERES
Entremès
Musclos
Calamars

~

Paella
o
Fideuada
o
Arròs negre
o
Arròs a bana

~

Postres

~

Beguda i cafès
Preu: 25,00 €
Ctra. Marquesa, s/n
977 267 397

C/Major, 22
977 480 062

Preu: 35,00 €
C/Coll Verd, 5-3
639 029 741

/ deltebre.cat

Jornades
Gastronòmiques
del Musclo a Deltebre
Del 6 al 22 de juliol

HOTEL RULL

TRAMONTANO

Cruixent de musclo
amb un toc de suau
de melmelada de gerds

Carpaccio de tonyina

Torradetes d’anguila fumada
amb pipes torrades

Assortit de marisc

Cistell de calamarsets amb
carxofeta i ceba
caramel·litzada

Paella marinera
o
Arròs negre
o
Fideuada

Musclos del Delta al vapor

~

Arròs del delta amb musclos
i llagostinets

~

Quallada de licor d’arròs
amb coulis de fruites
del bosc

~

Vi blanc D.O. Terra Alta,
vi negre D.O. Terra Alta,
aigües minerals, cafès
Preu: 35,00 €
Av. Esportiva, 155
977 487 728

Musclos arrebossats

~

~

Flam de la casa
o
Crema Catalana
o
Gelat

~

Vi de la Terra Alta, Aigua,
Gasosa
Preu: 25,00 €
Pas de Barques, km. 8
977 267 190

RESTAURANT NURI
I MAS DE NURI
Bunyols de bacallà
Musclos
Xipirons

~

Paella

~

Postres

~

Vi, aigua, cafè
Preu: 28,00 €
Pas de Buda, KM. 8
i Ctra de Riumar
977 480 128 / 660 954 248

LO NOSTRE FARO
Ensalada catalana
Musclo amb salsa nostra

~

Tapa de musclo (al gust)

~

Canya de cervesa
o refresc
Preu: 8,50 €
Camí del càmping, 1
977 267 066

RESTAURANT PACA

Crema de meló freda amb
musclo en escabetx i
cruixent d’alga de mar

Musclos amb alls

Duo d’anguila del Roset i
musclo amb tomàquet de
penjar, hummus de cítric
i gingebre
Cassoleta de musclos,
cloïsses i caragols de mar
a la marinera regat amb oli
ecològic de mitanplata
Tempura d’ortigues de mar
sobre llit de cremós
de carbassa i reducció
de figues

~

Arròs del meu amic lo Xato
amb anguila i musclos

Canaló de rap i musclos

~

Arròs melós de musclo
i ortiga

~

Espuma de crema catalana

~

Degustació de postres
típiques del Delta

~

Vi DO Terra Alta, aigua
Preu: 30,00 €
C/Flamenc, 9
977 267 394

~

Calamars a la romana

CÀMPING L’AUBE

DELTA HOTEL

Paella
o
Fideuada
o
Arròs negre

~

Postres

~

Begudes i cafè
Preu: 25,00 €
Av. Goles de l’Ebre, 357
977 480 229

Cruixent de foie amb
gelatina ibèric i vedella

~

Cremós de tiramisú
i gelat de cacao

~

CAFÈ CLÀSSIC
Tapa de musclos
amb salsa de Lolita

~

Vi Lo Flamenk
DO Terra Alta,
Cafè

Canya de cervesa
o copa de vi

Preu: 40,00 €

Preu: 3,50 €

Av. Del Canal, s/n
977 480 046

Av. esportiva, 72
646 721 284

RESTAURANT VISTAMAR
Amanida de pernil d’ànec,
fruits secs, vinagreta de mel
i formatge de cabra
o
Amanida Vistamar
amb tonyina, ou i anxova
o
Tempura de peixet de les
llacunes (jovell)
o
Calamars a la romana
o
Xipiró a la planxa amb all i oli
o
Musclo del Delta (al vapor o
amb salsa especial
de la nostra xef)

~

Arrossejat del Delta amb
musclos, cloïsses i crancs
o
Fideuada amb allioli,
musclos, cloïsses i crancs
o
Paella marinera amb musclos
del Delta
o
Arròs negre amb musclos
del Delta
o
Arròs amb delícies d’ànec
i bolets
o
Bacallà a la crema de pebrot
escalivat
o
Llom a la crema de formatge

~
Postres a escollir
~

Cafè, Didalet
(Beguda no inclosa)
Preu: 18,00 €
Passeig Marítim, 40
977 267 237

TASCA 3 CANTONS
Musclos al cava

~

Arròs melós de galeres
i musclos

~

Rap a la marinera amb
salsa de musclos
o
Secret ibèric a l’estil del xef

~

Postres de la casa

~

Vi ,aigua, gasosa, sifó
Preu: 28,00 €
C/Estació, 23
977 480 891

PAS DE BUDA
Amanida verda

~

Musclos

~

Fideuada

~

Postres

~

Vi, aigua, cafè
Preu: 16,00 €
Ctra. Riumar
660 954 248

MAS PRADES
Aperitiu de la casa
Els calamars a la romana
Musclos a la brasa

~

La paella de la Reina
o
La paella marinera
o
La paella del Mas
(Mar i Terra)
o
Fideuada de marisc
i crustacis

~

Les postres artesanes
del Mas

~

Aigua, cafès
Preu: 30,00 €
Ctra. N-340, Km 8
977 059 084

