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Un dels productes més apreciats de la cuina 
deltaica, aquest mol·lusc es beneficia de la riquesa 
de les aigües filtrades pels arrossars situats al Parc 
Natural del Delta de l’Ebre, sent aquest Reserva de 
la Biosfera.

Als inicis de la seva comercialització, als anys 80, 
es començà a criar en vivers fixos de fusta a les 
badies del Delta, fins a l’actualitat, produint unes 
500 tones gràcies a les noves i més modernes 
infraestructures per al cultiu de mol·luscs al Delta.

A causa del canvi climàtic, la vida reproductiva 
dels mol·luscs està canviant. Fa una dècada, la 
seva vida òptima era tot l’any. Ara, és del novembre 
al maig, podent prolongar la qualitat òptima fins al 
mes de juny si les temperatures de l’estiu ho 
permeten.

Destaquen per l’exquisidesa de la seva carn suau i 
saborosa amb gust de mar Mediterrani. La seva 
zona de cria se centra a la badia del Fangar a 
l’hemidelta nord i, amb menys quantitat, a la badia 
dels Alfacs a l’hemidelta sud, sent el millor refugi 
per desenvolupar el seu cicle de vida i oferir-nos el 
seu particular i exquisit gust.

Es pot cuinar de múltiples formes: al natural, al 
vapor amb aromes de vi i verdures de temporada, 
a la brasa, amb salses marineres, en receptes 
fredes i calentes, com ara arrebossats, farcits, etc.

De nou, un any més, iniciem la campanya de 
recol·lecció de les ostres del Delta amb molta 
il·lusió i esperant que el treball dels nostres 
productors doni el resultat esperat per entusiasmar-vos.

LA PEIXATERIA
DEL DELTA
C. l’Havana, 63
Tel. 642 441 172

Oferta de 2 kg d’ostres

MARISC
MEDITERRANI

Polígon Les Molines 3-10B
Tel. 977 483 607

Pack per a 2 persones: 
1 kg de musclos

6 ostres 
1/2 kg de rossellones

12,00 €

10,00 €

PEIXATERIA
MARISOL 

Mercat Municipal de La Cava 
C. Comerç, s/n

Tel. 627 919 477

Per fer una bona mariscada:
1/2 kg de cargols punxencs

1/2 kg de cloïsses
1/2 kg de musclos dàtil
1 dotzena de navalles

18,00 €

PEIXATERIA
IRENE 

Mercat Municipal de La Cava 
C. Comerç, s/n

Tel. 627 352 577

Lot de marisc:
1 kg d’ostres

1 kg de musclos
1 dotzena de navalles

13,50 €
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RESTAURANT
NURI

Emb. Illa de Buda, s/n, Riumar
Tel. 977 480 128

restaurantnuri@live.com
www.restaurantnuri.com

Tellerina
Musclos amb romesco

2 ostres
~

Arròs de cranc blau
~

Postres
~

Vi, aigua i cafè

ORÍGENS
REST · CLUB

Ctra. Far de Buda, s/n, Deltebre
Tel. 633 128 964

restaurantorigens.info@gmail.com

Navalles a la planxa
Cloïsses a l’estil Orígens

“Zamburiñas”
~

Arròs del iaio Felipe 
~

Mousse de llima 
~

Vi, aigua i cafè 

35,00 €

REVERSIBLE

 Av. Goles de l’Ebre, 124, Deltebre
Tel. 608 248 707 - 622 384 822

reversiblebymb@gmail.com

Ostra en tempura, gaspatxo 
de “jalapeño” i menta 

Ostra amb caviar negre del 
Delta, esferificacions d’or 
líquid i algues wakame 

Tàrtar de tonyina roja amb 
ostra i caviar negre del Delta

Natilla de sobrassada, cors 
de carxofa, ostra en tempura 

i cruixent de rostes

Risotto d’ostres 
~

Pastís de formatge líquid 
amb crumble de galeta 

Lotus, fulla d’ostra i explosió 
de sentits MB 

~
No inclou beguda

45,00 €
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MAS
PRADES

TV-340, km 8, Deltebre
Tel. 977 059 084

www.masprades.com

Aperitius amb escabetx 
d’ostra 

~
A escollir:

Ostres al natural (3 u.)
Ostres a la brasa (3 u.)

Ostres farcides de marisc
i crustacis (2 u.)

Mariscada a la brasa o 
marinera amb closca del 

Fangar i llagostí de la Ràpita
Arrossejat d’ostra arrissada 

del Delta
~

Postres del dia 
~

Aigua, cafè i xopet de licor 
d’arròs

No inclou celler

38,00 €

 SUSHI MC
Av. Esportiva, 59, Deltebre

Tel. 626 830 723
restaurantsushimc@gmail.com

www.sushimc.net

Ostra arrissada en tempura
i maionesa de yuzu

3,50 €

DELTA HOTEL 
Av. del Canal, camí de la illeta, s/n, 

Deltebre
Tel. 717 715 775 

informacio@deltahotel.net
www.deltahotel.net 

Ostra del Delta amb mojito 
i poma

Micuit de foie amb coulis 
de ceba fumada

Croqueta d’anguila
amb mojo cavero

Pa Bao de papada ibèrica
Navalles del Delta

~
Arròs de carxofa i galeres

(mín. 2 persones)
~

Cruixent de xocolata amb toc 
de vainilla de Madagascar

~
Pa i aigua

40,00 €

(IVA inclòs)

(IVA inclòs)

40,00 €

(IVA inclòs)

(IVA inclòs)

(IVA inclòs)

(IVA inclòs)



HOTEL
RULL

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

info@hotelrull.com
www.hotelrull.com

Horari:
de dijous a dissabte nit

Tapa de navalles
+

Copa de vi DO Terra Alta

CASA
NICANOR

C. Major, 22, Deltebre
Tel. 977 480 062
info@nicanor.cat
www.nicanor.cat

Tapa de tellerina del Delta

9,00 €

LES DUNES RESTAURANT 
C. del Coll Verd, 5-3, Riumar | Tel. 639 029 741 

info@lesdunesrestaurant.com
www.lesdunesrestaurant.com

Aperitiu amb coca de recapte i anguila

Calçots en tempura, romesco i polsim de fruites seques

Brandada de bacallà amb escuma d’allioli balsàmic

Ostres amb vinagreta de cítrics

Escopinyes al natural

“Suquet” de tellerina

Crema de galeres i carxofa

Pop brasa amb Parmentier de patata i moniato

Croquetes de sípia amb allioli suau i Peta Zeta

Navalles amb espàrrecs blancs i pèsols

Arròs de pop amb papallones de tonyina
~

Pastís de formatge amb cotó de sucre i xarrup de maduixa
~

Vi, aigua i cafè

45,00 €

LA CUINETA
D’EN SERGI

C. Madrid, 4, Deltebre
Tel. 695 333 040

sergiobertomeubou@gmail.com

Aperitiu de benvinguda
~

A compartir:
Timbal amb brots d’enciam, 

poma, xampinyons, musclos en 
escabetx, cues de llagostí, 
xarop de mango i balsàmic

de figa
Navalles del terreny amb 

picadeta tradicional
Tellerina del terreny saltada 

amb allets i bitxo
~

Arròs melós amb grúmol
del terreny i ortigues de mar

~
Postres casolanes

~
Vi (1 ampolla cada 4 persones), 

aigua, cafè i xopet

29,90 €

(IVA inclòs)

8,00 €

(IVA inclòs)

(IVA inclòs)

(IVA inclòs)
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