De l´1 de febrer
al 31 de març

JORNADES GASTRONÒMIQUES

CUINA
D’HIVERN

Menú
Calçots

ANYÒS
BORDA EULARI

PAL
LA BORDETA DEL POBLE

Ctra. de Sant Cristòfol, s/n.
Anyós. Tel.: (+376) 836 400

Plaça del Poble. Pal
Tel.: (+376) 389 912

Diumenge nit i dilluns, tancat
(excepte ponts i festius)

Dimecres, tancat

• Entrant amb pa tomàquet,
fuet i allioli de codony
• Teula amb calçots i la seva
salsa cuinats al foc de llenya
• Graellada de 7 varietats de
carns variades a la brasa de
llenya o Entrecot de bou a
la brasa de llenya o Magret
d’ànec a la brasa llenya o
Civet de porc senglar amb
bolets o Suprema de salmó a
la brasa o Paella de muntanya
amb bolets i carxofes
• Crema andorrana cremada o
Mató amb mel i nous
• Postres de músic (fruits secs) i
porro de moscatell
• Mitja ampolla de vi de la
casa, aigua i cafè

Preu: 38 €

• Pa torrat amb embotits
d’Andorra
• Calçots amb salsa romesco
de la Bordeta
• Graellada de carn (botifarra,
conill, cansalada, xai)
acompanyat de carxofa i
tomàquet al forn, pebrot i
albergínia escalavada, patata
de caliu i mongetes
• Postres de la Bordeta
• Porró de vi o refresc o aigua

Preu: 35 €

CONTRABANDISTA BY
HOTEL SANT GOTHARD

Dimarts, tancat

• Aperitiu de benvinguda

Ctra. de Pal, s/n. Xixerella.
Tel.: (+376) 837 452
• Calçots
• Graellada de carn
• Postres
• Pa, aigua i vi de la casa

Preu: 25,50 €

LA MASSANA
CAL SILVINO

Av. del Través, 21. La Massana.
Tel.: (+376) 840 720

Ctra. d’Arinsal, s/n. Arinsal.
Tel.: (+376) 738 787
• Crema d’hivern amb ou 65º
• Amanida de calçots confitats
i magrana
• Bacallà confitat amb risotto
de gambes
• Melós de vedella amb
parmentier de tòfones
• Barbanoir de vi especial amb
gelat de vainilla
• Amanida de fruites

Preu: 25 €

ERTS

• Pa de vidre amb tomàquet i
pernil ibèric
• Amanida de tomàquet i
ventresca
• Calçots amb la seva salsa
• Costella de xai o Bacallà
gratinat
• Postres de la casa, cafè i
xopets

Preu: 30 € (mínim 2 persones)

DL AND.68-2020

LA TORRADA
XIXERELLA PARK

ÉMO - HOTEL PALOMÉ

Ctra. d’Arinsal, s/n. Erts.
Tel.: (+376) 738 500
• Calçots amb salsa romesco
• Entrecot de vedella del país
• Pastís de formatge amb xarop
de saüc

Menú
Calçots

ARINSAL

• Cervesa d’Andorra

Preu: 30 €

L’ALDOSA

L’HORT DE CASA

Ctra. d’Arinsal, s/n (CG-5).
Arinsal. Tel.: (+376) 835 068

Dilluns, tancat

• Croquetes casolanes de carn
d’olla
• Calçots amb salsa romesco

• Graellada de carn (botifarra,
xoriço, botifarra negra de Els
Escaubells)
• Postres casolans a escollir

Preu: 25,75 €
(només ració de calçots 15,75€)

BORDA CASA VELLA PALÉS
Ctra. de la Creu Blanca, 4.
L’Aldosa. Tel.: (+376) 854 844

Diumenge nit i dilluns, tancat
• Calçots

• Graellada de carn
• Postres

• Aigua i vi de la casa

Preu: 30 € (mínim 2 persones)

Productes Agrícoles i artesans d’Andorra

*IGI inclòs a tots els menús

