Un dels plats forts d’Andorra és la seva gastronomia, que
combina la cuina d’alta muntanya amb la creativitat dels
restauradors. Durant tot l’any, hi ha diverses propostes per
degustar la gastronomia andorrana, com les JORNADES DE
CUINA D’HIVERN DE LA MASSANA, de l’1 al 28 de febrer. Els
mesos més freds són ideals per provar el trinxat de muntanya
amb trumfes d’Andorra o altres plats innovadors elaborats
amb productes de proximitat, amb segell de qualitat. Tot i que
el porc és un dels protagonistes indiscutibles de la temporada
hivernal –amb embotits del país i receptes tradicionals-, a la
cuina d’hivern també hi tenen un paper destacat les llegums
i les verdures. Fins i tot hi trobareu un menú especial dedicat
als calçots. Us recomanem que no marxeu sense provar la
vedella del país.

SISPONY
CARROI - ABBA
XALET SUITES HOTEL

Terra Major de Sispony, s/n.
Sispony. Tel.: (+376) 737 300

Obert cada dia

MOLÍ DELS FANALS

Av. de les Comes, s/n.
Sispony. Tel.: (+376) 835 380

Diumenge nit i dilluns, tancat
• Calçots en tempura i
salsa romesco

MENÚ DE PRODUCTES
ARTESANS DE PROXIMITAT
(CASA RAUBERT / CAL JORDI)

• Coca de botifarres amb
formatge scamorza
gratinat

• Aperitiu: Formatge Empriu
al pebre de Casa Raubert
amb grissinis

• Postres del nostre carret

• Crema de carbassa amb
crostons i botifarra negra
de la casa Cal Jordi
• Entrecot de vedella
d’Andorra amb trumfes del
Pirineu fregides
• Sable de poma amb gelat
de vainilla

Preu: 30 €

• Secret ibèric amb poma i
carxofa

Preu: 30 €

LA MASSANA
BORDA RAUBERT

TEQUILANDO MEXICÀ-FUSIÓ

Dilluns nit i dimarts, tancat

Diumenge i dimarts nit, tancat

• Aperitiu: Galetes salades amb
formatge i fruits secs

• Aperitiu: Quesadilla al pastor

• Amanida de formatge artesà
amb magrana o
Trinxat amb rosta i botifarra
negra

• Tacos de cochinita pibil

Ctra. d’Erts, km 1,5. La Massana
Tel.: (+376) 835 420

• Peus de porc a la brasa amb
allioli o
Confit d’ànec amb compota
de poma
• Iogurt artesà d’ovella amb
confitura de saüc o
Gelat de codonyat

Preu: 25 €

ANGELO PIZZERIA
RESTAURANT

Av. Sant Antoni, 22. La Massana
Tel.: (+376) 738 393

Obert cada dia
• Textures de carxofes naturals i
llardons 10,90 €
• Crema de verdures de
temporada amb farcellet de
gambots, foie i gingebre 10,90 €
• Pizza de verdures rostides,
romesco i formatge
taleggio 12,90 €
• Bacallà amb crosta de nous,
llimona i embolcall de calçots
amb parmesà 14,90 €
• Compota de fruites de
temporada amb poma,
pera i castanyes cuites en vi
dolç, crema sabaiona i teula
d’ametlla 5,50 €

Av. Sant Antoni, 50. La Massana
Tel.: (+376) 856 660 - 696 174

• Sopa de ceba
• Postres de la casa
• Copa de vi blanc, negre o
rosat o canya, aigua o refresc

Preu: 24 €

BOSSA NOVA

C/ Major, 2. La Massana
Tel.: (+376) 855 820

Diumenge nit, tancat
• Feijoada (plat a base de
mongetes típic de la cuina
brasilera) amb culatí, arròs,
iuca i farofa (farina de
mandioca)

Preu per a 2 persones: 30 €

LA MINJADORA DE
CAL SINQUEDE

Plaça de les Fontetes, s/n.
La Massana. Tel.: (+376) 840 030

Dilluns, tancat
• Aperitiu de benvinguda
• Crema de trinxat amb el seus
toppings
• Calçots en tempura de malta
amb salsa romesco
• Melós de porc amb vi negre
amb Parmentier de castanyes
• Pastís de moniato, taronja
i fruits secs amb cremós de
castanyes
• Xarrup de la casa
Opció vegana i vegetariana

*IGI inclòs a tots els menús

Preu: 23,80 €

HOSTAL PALANQUES

LA BORDA DE L’AVI

Obert cada dia

Obert cada dia

Av. Sant Antoni, 16. La Massana
Tel.: (+376) 835 007
Mínim 2 persones (amb reserva prèvia)
DEGUSTACIÓ:
- Saltat de bolets amb la
seva crema
- Crema d’albergínia amb
torrada i caviar d’oliva
- Llauneta de trinxat
• Rap amb salsa suquet sobre
patates confitades o
Peu de porc desossat a la
planxa amb salsa kimchi o
Lingot de garrí amb calçots
saltats
• Pinya colada o
Caneló de mató i gerds

Preu: 24,50 €

DON PIACERE

Av. del Ravell, 38. La Massana
Tel.: (+376) 835 154
• Trinxat tradicional amb rosta i
botifarra negra o
Carpaccio de peu de porc
amb encenalls de foie gras i
oli de tòfona
• Pollastre de pagès guisat amb
bolets o
Secret ibèric a la brasa de
roure i alzina
• Pastís d’ametlla amb gelat de
torró o
Flam de taronja

Preu: 35 €

EL RITO

Av. del Ravell, 5. La Massana
Tel.: (+376) 866 802

Diumenge, tancat

Av. del Ravell, 2.
(Plaça del Quart). La Massana
Tel.: (+376) 840 909

• Empanada 3,50 €

Obert cada dia

Copa de vi o aigua o refresc
o cervesa inclòs

• Empanada de calçots amb
pernil 1,90 €

• Xoriço argentí 5,90 €
• Guisat de llenties 8,50 €

XIXERELLA

• Calçots en tempura amb salsa
romesco 5,80 €
• Calçots amb beixamel de
tomàquet 6,90 €

MALANDRA

Peu del Carrer, s/n. La Massana
Tel.: (+376) 822 240

Obert de dimecres a dissabte a la
nit i dissabte i diumenge al migdia
• Galtes de vedella amb puré
de xirivia i salsa de ratafia 14 €
• Carpaccio de poltre amb
escuma de formatge, ruca i
tomàquet secs amb vinagreta
de mel i mostassa 12 €

LA TORRADA - XIXERELLA PARK
Ctra. de Pal, s/n. Xixerella
Tel.: (+376) 837 452 - 738 613

Dimarts, tancat
• Aperitiu: Olives, pa amb
tomàquet i fuet
• Crema de carbassa o
Amanida de formatge de
cabra
• Fricandó de carn de poltre
d’Andorra o
Rotllets de truita amb pebrots
• Milfulls de cabell d’àngel o
Codonyat amb mató
• Aigua i vi de la casa inclòs

Preu: 25 €

ARINSAL
SURF ARINSAL

Ctra. d’Arinsal, s/n (CG-5)
Borda Giraut. Arinsal
Tel.: (+376) 838 069

Obert cada dia
• Empanada de criolla
• Graellada argentina
• Pionono d’almívar de llet

Preu: 26 €

CALIFORNIA GRILL MICOLAU

Ctra. d’Arinsal, 15 (CG-5). Arinsal
Tel./WhatsApp: (+376) 631 785

Diumenge nit i dilluns, tancat.
Reserva prèvia
• Arancini de risotto de moniato
i xipotle
• Carpaccio de bacallà fresc
amb vinagreta de xile ample,
coriandre, pipes de carbassa,
tàperes i totopos
• Tacos mexicans de galta de
vedella andorrana amb salsa
de tomatillo verd
• Pastís de carbassa a
l’americana

Preu: 25 €

360 EATERY & BAR

Ctra. d’Arinsal, 29 (CG-5)
Edifici Caprici. Arinsal
Tel.: (+376) 866 360

Dimecres, tancat
• Costelles de porc cuites
a foc lent amb salsa
barbacoa, patates cunya
casolanes i amanida de col
• Copa de vi o canya o refresc

Preu: 15 €

FUGAZZETA

Ctra. d’Arinsal, s/n (CG-5)
Casa Moles. Arinsal
Tel.: (+376) 836 307

Obert cada dia. Reserva prèvia
• Empanadilles de carn
• T-bone de bou 800gr al forn
de carbó
• Copa de vi

Preu: 30 €

CISCO’S FUNKY
BAR & RESTAURANT

C. del Serradell, 1 Casa Martí.
Arinsal. Tel.: (+376) 836 398
www.ciscoarinsal.com

Obert cada dia
• Quesadillas: Dues tortillas
mexicanes amb pollastre
fumat i mozzarella gratinada
o opció vegetariana amb
tomàquet i alfàbrega
(caprese) i salses mexicanes
• Fajites: Trossets de pollastre
i vedella barrejada o opció
vegetariana amb truites
calentes i salses mexicanes
• Brownie: Pastís de xocolata
calenta amb gelat de vainilla
• Canya o copa de vi i cafè

Preu: 18 €

