


XIX  Jornades de l’Arròs del 15 al 23  de setembre

Festa de la Sega 16 de Setembre

Francesc Arasa 
Alcalde de l’Ampolla

Des del port, la brisa salina transporta els sons de rondalla 

i  envolta l’arròs del delta que es cuinarà amb el peix, 

marisc de la nostra mar  i amb els productes de la nostra 

terra.

Cel,  mar i terra,  tres mons entrellaçats que conflueixen al 

port  a través de la cuina, l’art dels nostres restauradors, 

despertant a dintre nostre records d’olors  i sabors d’antic 

o  fent descobrir nous matisos amb noves receptes. 

Gaudim també de  la màgia de la tradició,  albirant, gràcies 

a aquesta festa,  les tasques que es duien a terme i l’esforç 

que implicava el poder gaudir dels productes que posava 

al nostre abast la natura, ja fora l’arròs i verdures de la 

terra com el peix i marisc de la mar.

Actualment aquestes tasques han variat, continuen sent 

dures de dur a terme i les hem de promoure i valorar ja 

que gràcies a aquest esforç, podem gaudir d’aquests 

productes immillorables i de gran qualitat  a la nostra 

terra.

I amb el desig i la confiança que després d’aquestes jorna-

des ens torneu a visitar, us desitjo Bon Profit.
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A PARTIR  LES 11’0O  HORES AL PORT PESQUER

 

Descobreix les tasques tradicionals que es realitzaven un cop l’arròs ja 

s’havia segat (el trillar a potes amb l’animal, el ventar, l’ensacar...)

Gaudeix de la música típica del Delta amb la Rondalla de Guardet lo 

Cantador i dels sabors de la nostra cuina amb la degustació d’arrossos 

del Delta 

I gaudeix dels arrossos dels  nostres restauradors durant les Jornades 

gastronòmiques del 15 al 23 de setembre.

Llistat de restaurants
BOTAVARA / CAN PIÑANA / CASA DAVID / CASA LLAMBRICH -JUANI / 

CLUB NAUTIC-CASA MONTERO / EL PESCADOR / LA ROCA PLANA / LO 

GOLERO / PERALES / RESTAURANT DEL MAR-FLAMINGO / SOL

TAPERIA LO TIPIC
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·Carpaccio de tonyina

·Sipionets saltejats amb favetes

·Canapès d’anguila fumada

·Arròs melós de colomí i cireres

·Pastís de formatge en coulís de fruits del bosc

Vi DO Terra Alta, Aigua mineral i Cafè

·Carpaccio de atún

·Sepietas salteadas con habitas

·Canapés de anguila ahumada

·Arroz meloso de pichón y cerezas

·Pastel de queso en coulís de frutas del bosque

Vino DO Terra Alta, Agua mineral y Café

·Cassoleta de marisc amb salsa romesco

·Saltejat d’escamarlans amb allets tendres

·Pop amb parmentier de pebrot vermell

·Arròs amb sípia i llagostins

·Mousse de iogurt amb granola de cereals

Vi DO Terra Alta / Aigua mineral i Cafè

·Cazuelita de marisco con salsa romesco

·Salteado de cigalas con ajitos tiernos

·Pulpo con parmentier de pimiento rojo

·Arroz con sepia y langostinos

·Mousse de yogurt con granola de cereales

Vino  D.O. Terra Alta / Agua mineral y Café

Port Pesquer 
Telf. 977 460 708

Preu / Precio : 27€ 
(IVA inclòs)
Menú del 15 al 23 de Set.

BOTAVARA

Taula completa

Jornades 
de l’Arròs

del 15 al 23 de Setembre

Jornades 
de l’Arròs
del 15 al 23 de Setembre

Av. Marítima Ramon 
Pous, 20 
Telf. 977 46 00 33

Preu / Precio : 27€ 
(IVA inclòs)
Menú del 15 al 23 de Set.

CAN PIÑANA

43

Mínim 2 persones 



·Amanida de primers brots amb ventresca confitada,    
salmó marinat, tomàquet cherry, ceba tendra i
vinagreta d’alfàbrega

·½ mariscada de l’Ampolla

·Arròs bomba de l’illa de Buda amb rap i llagostins

·Escuma de crema catalana

Vins DO Terra alta / Aigua mineral i Cafè

·Ensalada de brotes tiernos con 
ventresca confitada, salmón marinado, 
tomate cherry, cebolla tierna y vinagreta de albahaca.

·½ mariscada de l’Ampolla

·Arroz bomba de la isla de Buda con rape y langostinos

·Espuma de crema catalana

Vino  D.O. Terra Alta / Agua mineral y Café

·Carpaccio de bacallà amb llit de tomàquet

·Fritada del mar amb dues salses

·Cargols de mar

·Arròs amb cranc blau i rap

·Gelat artesà d’arròs amb llet al toc de canyella

Vi DO Terra Alta, Aigua mineral i Cafè

·Carpaccio de bacalao sobre cama de tomate

·Fritura del mar con dos salsas

·Caracoles de mar

·Arroz con cangrejo azul y rape

·Helado artesano de arroz con leche al toque de canela

 
Vino  D.O. Terra Alta / Agua mineral y Café

Port Pesquer s/n
Telf. 977 59 34 54

Preu / Precio : 27€ 
(IVA inclòs)
Menú del 15 al 23 de Set.

Mínim 2 persones 
i menú taula completa

Mínim 2 persones 

CASA DAVID

Av.  Marítima 
Ramon Pous, 18
Telf. 977 46 00 73

Preu / Precio : 27€ 
(IVA inclòs)
Menú del 15 al 23 de Set.

CASA 
LLAMBRICH 

65

Jornades 
de l’Arròs
del 15 al 23 de Setembre

Jornades 
de l’Arròs

del 15 al 23 de Setembre



·Filet de seitons amb micromezclum i salsa verda
·Flor de carxofa amb rap i supremes de carabassó
·Arròs bomba sec amb sípia, gambes i musclos 
 (Tot Pelat)
·Crema d’arròs amb canyella

Vi l’Arnot DO Terra Alta blanc, negre o rosat a escollir / 
Aigua mineral i cafè

·Filete de boquerones con micromezclum y salsa verde
·Flor de alcachofa con rape y supremas de calabacín
·Arroz bomba seco con sepia, gambas y mejillones      
 (Tot Pelat)
·Crema de arroz con canela
 
Vino l’Arnot D.O. Terra Alta blanco, tinto o rosado a 
escoger / Agua mineral y Café

·Esqueixada de bacallà

·Llagostins bullits amb dues salses

·Arròs negre amb sipionets

·Tiramisú

Vi DO Terra Alta, Aigua mineral i Cafè

·Esqueixada de bacalao

·Langostinos hervidos con dos salsas

·Arroz negro con chipirones

·Tiramisú

Vino  D.O. Terra Alta / Agua mineral y Café

Av.  Marítima 
Ramon Pous, s/n
Telf. 977 59 33 36

Preu / Precio : 27€ 
(IVA inclòs)
Menú del 15 al 23 de Set.

CLUB NÀUTIC 
- CASA 
MONTERO

Port Pesquer s/n
Telf. 977 46 06 04

Preu / Precio : 27€ 
(IVA inclòs)
Menú del 15 al 23 de Set.

EL PESCADOR

87

Jornades 
de l’Arròs
del 15 al 23 de Setembre

Jornades 
de l’Arròs

del 15 al 23 de Setembre



·Mariscada 
(Musclos, cloïsses, cargols, navalla, llagostins)

·Peixet fregit

·Arròs a banda

·Arròs amb llet

Vi DO Terra Alta, Aigua mineral i Cafè

·Mariscada
(mejillones, almejas, caracoles, navaja, langostinos)

·Pescadito frito

·Arroz a banda

·Arroz con leche

 
Vino  D.O. Terra Alta / Agua mineral y Café 

·Amanida de cítrics amb salmó 

·Torrades amb foie d’ànec del Delta i confitura        

 casolana

·Arròs melós del tros 

·Postres de la casa 

Vi DO Terra Alta, Aigua mineral i Cafè

·Ensalada de cítricos con salmón

·Tostaditas con foie de pato del Delta y mermelada  

 casera

·Arroz meloso del campo

·Postre de la Casa

Vino  D.O. Terra Alta / Agua mineral y Café 

Platja de l'Arenal, s/n
Telf. 655 99 84 41

Preu / Precio : 27€ 
(IVA inclòs)
Menú del 15 al 23 de Set.

LO GOLERO

Av. Marítima 
Ramon Pous, 28
Telf. 977 46 03 32

Preu / Precio : 27€ 
(IVA inclòs)
Menú del 15 al 23 de Set.

LA ROCA 
PLANA

109

Jornades 
de l’Arròs
del 15 al 23 de Setembre

Jornades 
de l’Arròs

del 15 al 23 de Setembre



·Calamars a la Romana

·Musclos al Vapor

·Paella Marinera

·Variat de Fruita del temps amb gelat

Vi Vall Major, D.O Terra Alta, Celler Batea
Aigües minerals 

·Calamares a la romana

·Mejillones al vapor

·Paella marinera

·Variado de fruta del tiempo con helado

Vino Vall Major, D.O Terra Alta, Bodega Batea
Agua mineral

Av. Perales, 27
(Urb. Cap Roig)
Telf. 977 460 489

676 890 034

Preu / Precio : 27€ 
(IVA inclòs)
Menú del 15 al 23 de Set.

PERALES

Mínim 2 persones 
Imprescindible reserva prèvia
No inclou cafè

·Orxata d’arròs amb crispetes

·Llagostí fregit amb verduretes “crunchy” 

 i salsa agredolça

·Tataki de bacallà amb amanida de quinoa 

 i pil-pil d’herbes

·Arròs melós amb popets i allioli de taronja

·Gelat d’arròs amb sopa de taronja i cacau

Vi DO Terra Alta, Aigua mineral i Cafè

·Orchata de arroz con palomitas

·Langostino frito con verduritas “crunchy”  

 y salsa agridulce

·Tataki de bacalao con ensalasa de quinoa y pil-pil 

 de hierbas

·Arroz meloso con pulpitos y all-i-oli de naranja

·Helado de arroz con sopa de de naranja y cacao

Vino  D.O. Terra Alta / Agua mineral y Café

Ronda Del Mar, 58
Telf. 977 59 38 16

Preu / Precio : 27€ 
(IVA inclós)
Menú del 15 al 23 de Set.

RESTAURANT 
DEL MAR 
FLAMINGO
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Jornades 
de l’Arròs
del 15 al 23 de Setembre

Jornades 
de l’Arròs

del 15 al 23 de Setembre



·Compartirem:

 - Anques de granota

 - Anguila amb suc

 - Musclos al vapor

·Arròs amb ànec o paella

·Brioix amb gelat de vainilla

Vi DO Terra Alta / Aigua mineral i Cafè

·Compartiremos:

 - Ancas de rana

 - Anguila en salsa

 - Mejillones al vapor

·Arroz con pato o paella

·Briox con helado de vainilla

Vino  D.O. Terra Alta / Agua mineral y Café

Av. Marítima R. Pous 
Núm. 18, 1ª P. - C/ Mig, 6
Telf. 977 46 00 08

Preu / Precio : 27€ 
(IVA inclòs)
Menú del 15 al 23 de Set.

SOL

·Aperitiu de benvinguda (pinxo de baldana i xampinyons)

A ESCOLLIR ENTRE:

 - Amanida tèbia de xampinyons o

 - Formatge de cabra amb crema balsàmica o

 - Tempura cruixent d'hortalisses i salsa romesco o

 - Timbal de pop amb sal negra i oli trufat

·Arròs melós de cranc blau i cloïsses

·Crema catalana o fruita del temps

Vi Almodí petit D.O. Terra Alta o Cervesa DAMM o refresc 

·Aperitivo de bienvenida (pincho de butifarra y champiñones)

A ELEGIR ENTRE: 

 - Ensalada tibia de champiñones o

 - Queso de cabra con crema balsámica o

 - Tempura crujiente de hortalizas y salsa romesco o

 - Timbal de pulpo con sal negra y aceite trufado

·Arroz meloso de cangrejo azul y almejas

·Crema catalana o fruta del tiempo

Vino Almodí petit  D.O. Terra Alta o Cervesa DAMM o refresco

C / Ventrol,1 
Telf. 620 23 56 37

977 59 30 98

Preu / Precio : 27€ 
(IVA inclòs)
Menú del 15 al 23 de Set.

TAPERÍA
LO TÍPIC

1413

Jornades 
de l’Arròs
del 15 al 23 de Setembre

Jornades 
de l’Arròs

del 15 al 23 de Setembre



I DURANT LES JORNADES 
GAUDEIX DE L’ACTUACIÓ DE 

TXARANGA BAND TOCATS 
22 de setembre
A partir de les 20h00 
Inici recorregut C/ Mar
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1  BOTAVARA

2  CAN PIÑANA

3 CASA DAVID

4 CASA LLAMBRICH 

5  CLUB NÀUTIC 

6 EL PESCADOR

7  LA ROCA PLANA

8  LO GOLERO

9 PERALES

10 RESTAURANT DEL MAR - FLAMINGO 

11 SOL

12 TAPERÍA LO TÍPIC
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