
JORNADES
GASTRONÒMIQUES
DE LA

CLOSCA
DELTEBRE

DE L’11 AL 27 
DE MARÇ 2022



De dilluns a diumenge, 
de 10 a 18 h

2 ostres del Delta
Musclos
Tellerina
Navalles

~
Paella marinera

~
Postres

~
Vi, aigua, cafè

(Emb. illa de Buda, s/n, Riumar
Tel. 977 480 128)

RESTAURANT NURI

(IVA inclòs)

Divendres i dissabte, de 20.30 a 
22.30 h (es prega reserva prèvia)

Twister de llagostí amb
salsa romesco

Per compartir:
Carpaccio de gamba amb oli 

novell i escames de sal
Calamarsons amb carxofa i ceba 

caramel·litzada
Cloïsses amb vi blanc i all tendre

Navalles a la planxa
~

Segon a escollir:
Arròs de cranc blau i cloïsses
Magret d’ànec amb poma i 

reducció de porto amb fruites 
del bosc

Llobarro a l’espatlla amb 
vinagreta d’alls fregits i fruites 

seques
~

Postres:
Coulant de xocolata

~
Proposta de celler:

Vi blanc DO Terra Alta
Vi negre DO Terra Alta

Aigües minerals
Cafè

(Av. Esportiva, 155, Deltebre
Tel. 977 487 728)

HOTEL RULL

Dissabte i diumenge, 
de 12 a 16.30 h

Musclos
Peixet

Calamars
Navalles

Bunyols de bacallà
Cloïsses

~
Postres

~
No inclou beguda

(Passeig Marítim, 56, Riumar
Tel. 642 027 466 - 877 990 548)

LO RACONET
DE FERMIN

40,00 €

(IVA inclòs)

20,00 €

(IVA inclòs)

40,00 €
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Presentem una nova edició de les jornades gastronòmiques 
de Deltebre! Enguany, comptarem amb diferents novetats, 
com ara les Jornades Gastronòmiques de la Closca, que 
ens han de permetre seguir impulsant el producte de 
qualitat, de proximitat i amb essència deltaica.

Les jornades gastronòmiques són una oportunitat per posar 
en valor els productes de casa nostra i també per conèixer 
la cuina que ens caracteritza. I a la vegada, donen també 
espai per ajudar a dinamitzar l’economia i obrir noves 
propostes per als restauradors participants.

Per aquest motiu, des de l’Ajuntament de Deltebre, 
juntament amb l’associació FECOTUR, seguirem impulsant 
aquestes jornades i innovant en el seu format durant tot 
aquest any. Sent les Jornades Gastronòmiques de la 
Closca la primera de les diferents cites culinàries que 
s’efectuaran i que es complementaran amb Mescla i Volta i 
Tapa’t.

Bon profit a tothom!



Gaspatxo d’anguila fumada
Calçots amb tempura, el seu 

romesco i polsim de fruites seques
Falses ostres

Tellerina saltada amb alls
tendres i cava

Crema de tellerina i llagostins
Pop brasa amb Parmentier de 

patata i moniato
Magret d’ànec amb gírgoles i 

cruixent de formatge de cabra
Cloïsses amb crema de carxofes

~
Arròs amb galeres i carxofa

~
Xarrup natural de taronja

i xocolata
~

El nostre celler, aigua i cafè

(C. Coll Verd, 5-3, Riumar
Tel. 639 029 741)

RESTAURANT
LES DUNES

(IVA inclòs)

Tapa d’escamarlans saltats 

(C. Major, s/n, Deltebre
Tel. 977 480 062)

RESTAURANT
CASA NICANOR

De dimarts a diumenge, 
de 13 a 16 h

Aperitiu de benvinguda
~

Per compartir:
Carpaccio de bacallà sobre 

llit de tomàquet i olivada 
d’Aragó

Musclos amb salsa d’ametlla
Navalles del terreny amb 

picadeta tradicional
~

Arròs melós amb grúmol del 
terreny i ortigues de mar

~
Postres casolanes

~
No inclou beguda

(C. Madrid, 4, Deltebre
Tel. 695 333 040 - 977 480 412)

LA CUINETA
D’EN SERGI
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39,00 €
(IVA inclòs)

19,90 €

(IVA inclòs)

8,50 €

De dilluns a diumenge, 
de 6 a 16 h / Dimarts: tancat

Tellerina + Copa de vi

De dijous a diumenge,
de 13 a 15.30 h

De dimarts a diumenge, de 13 
a 15.30 h i de 20 a 22.30 h

(Plaça Vint de Maig, 11, Deltebre
Tel. 977 489 664 - 617 611 893)

RESTAURANT
CRISCAR

(IVA inclòs)

Mariscada al romesco
(cloïssa, musclo, navalles, galeres, 
cargols de mar, llagostins, ostra)

~
Segon a escollir:

Arròs de cranc blau
Arròs d’ostra del Delta

Arròs de galeres
Paella marinera

~
Postres casolanes

~
Vins DO Terra Alta

Cafè

(Pas de Barques illa de Buda, 
s/n, Riumar 

Tel. 977 267 190 - 676 944 515)

De dilluns a diumenge,
de 10 a 18 h / Dimarts: tancat

RESTAURANT 
TRAMONTANO

Entrants:
Ostrons del Delta amb vinagreta 

de llima i caviar d’algues
Tellerina saltada amb allets

i bitxo
Navalles a la planxa 

i verduretes amb kimchi
Cloïsses amb calçots

 i carxofes
~

Segon a escollir:
Arròs melós de cranc blau

Arrossejat amb vel de llagostins
Fideuada amb verduretes de 
temporada i bacallà esmollat

~
Postres de la casa a escollir

~
Pa, aigua i cafè
No inclou celler

(TV-3454, km 8,5, Deltebre
Tel. 977 481 260)

De dimarts a diumenge,
de 13 a 16 h i de 20 a 22 h

LO MUT
RESTAURANT

12,00 €

De dilluns a diumenge, 
d’11 a 13 h

Tellerina + Beguda

(C. Comerç, 16, Deltebre
Tel. 642 069 066)

LA TASQUETA 
DEL MERCAT

(IVA inclòs)

12,00 €

(IVA inclòs)

42,00 €

(IVA inclòs)

30,00 €
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