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Cambrils és tradició, és cuina i gastronomia, és gust a mar i terra, és aroma de 
peix, de marisc, de verdura de fruita fresca i d’oli d’oliva verge AOVE.

Cambrils no deixa indiferent. És garantia d’una experiència gustativa única, 
maridada amb ones de mar, camps, horts i muntanyes. Cambrils segueix el 
ritme de les estacions. Cada temporada, amb un color i un sabor especials. 
Cada mes, amb una nova proposta gastronòmica.

Cambrils us convida ara a gaudir d’un dels seus plats més tradicionals, els 
“ideus rossos”, herència dels antics pescadors de Cambrils. En aquesta 
sisena edició, podreu gaudir d’aquest plat des de l’estil més tradicional ins 
a les seves propostes més innovadores i vanguardistes perquè si el relleu 
generacional dels restaurants més típics és important, adaptar-se als nous 
temps, combinacions i formes de presentar els seus plats és també un 
símptoma de saviesa dels nostres xefs.

Els “ideus rossos” són el resultat de la combinació de la delicadesa de les 
seves matèries primeres amb les mans dels professionals de la cuina que les 
elaboren. Cambrils suma en aquesta ocasió gastronomia i Inedit, tradició 
i innovació.

Desitgem que en gaudiu.

Cambrils es tradición, es cocina y gastronomía, es sabor a mar y tierra, es aroma 

a pescado, a marisco, a verdura, a fruta fresca y a aceite de oliva virgen AOVE.

Cambrils no deja indiferente. Es garantía de una experiencia gustativa única, 

maridada con olas de mar, campos, huertas y montañas. Cambrils sigue el ritmo 

de las estaciones. Cada temporada, con un color y un sabor especial. Cada mes, 

con una nueva propuesta gastronómica.

Cambrils les invita ahora a disfrutar de uno de sus platos más tradicionales, los 

“ideus rossos”, herencia de los antiguos pescadores de Cambrils. En esta sexta 

edición van a poder degustar este plato desde el estilo más tradicional a las 

propuestas más innovadoras y vanguardistas, porque si el relevo generacional 

de los restaurantes más típicos es importante, adaptarse a los nuevos tiempos, 

combinaciones y maneras de presentar sus platos es también un síntoma de 

sabiduría de nuestros chefs.

Los “ideus rossos” son el resultado de la combinación entre la delicadeza 

de su materia prima y las manos de los profesionales de la cocina que los 

elaboran. Cambrils suma en esta ocasión gastronomía e Inedit, tradición e 

innovación.

Deseamos que los disfruten.

Gaudiu d’una  
experiència gastronòmica



32,00 €

Pica-pica 
Torrada amb anxoves i escalivada 
Musclos de roca a la marinera 
Daus de sèpia grossa amb allioli negat 
Calamarsets de platja a l’andalusa

Plat principal 
Fideus rossos  amb cloïsses i gambes

Postres a escollir

Inclou 
Cervesa Inedit Damm, aigua mineral i cafè 

Menú mínim per a 2 persones

Pica-pica  
Tostada con anchoas y escalivada 
Mejillones de roca a la marinera 
Tacos de sepia gorda con alioli suave 
Calamarcitos de playa a la andaluza 

Plato principal 
Fideus rossos con almejas y gambas

Postre a escoger

Incluye 
Cerveza Inedit Damm, agua mineral y café 

Menú mínimo para 2 personas

IVA INCLÒS/ INCLUIDO

Acuamar
CONSOLAT DE MAR ,  66    ·    977  360  059 
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1 Acuamar

2 Al Punt

3 Barabar

4 Bec d’Or

5 Cal Tendre

6 Can Bosch

7 Can Solé

8 Casa Gallau

9 Casa Macarrilla 1966

10 Club Nàutic Cambrils

11 Denver Cambrils

12 Duomo

13 El Faro

14 El Pescador

15 El Pósito

16 Estival Eldorado

17 Gami

18 Germans Miquel’s

19 La Cuina d’en Jordi

20 La Palmera de la Llosa

21 Les Barques

22 L’Espurna

23 L’Original,   
 Experiències   
 Gastronòmiques

24 Les Fonts

25 Llop de Mar

26 Maset

27 Miquel

28 Miramar

29 Montserrat

30 Plan B

31 Rincón de Diego 

32 Sotacel

33 Xiringuito 
 Restaurant del Mar

Participants 2018  
Participantes 2018



32,90 €

3 plats per picar 
Musclos a la brasa de carbó 
Calamars a l’andalusa 
Sípia trossejada amb allioli

Plat principal 
Fideus rossos amb gambes vermelles i cloïsses

Inclou 
Postres, pa, ½ litre d’aigua mineral i una 
ampolla d’Inedit Damm per cada 2 menús

Menú mínim per a 2 persones

3 platos para picar 
Mejillones a la brasa de carbón 
Calamares a la andaluza 
Sepia troceada con alioli

Plato principal 
Fideus rossos con gambas rojas y almejas

Incluye 
Postre, pan, ½ litro de agua mineral y una 
botella de Inedit Damm cada 2 menús

Menú mínimo para 2 personas

IVA INCLÒS/ INCLUIDO

Al Punt
PESCADORS ,  23    ·    977  366  424

2

29,50 €

Entrants  
Carpaccio de tomàquet amb ventresca de tonyina 
Croqueta de rap i gambes 
Musclos al vapor 
Gambetes vermelles de Huelva a la planxa 

Plat principal  
Fideus rossos amb cloïsses i gambot 

Postres a escollir

Inclou 
Cervesa Inedit Damm o vi

Entrantes  
Carpaccio de tomate con ventresca de atún 
Croqueta de rape y gambas 
Mejillones al vapor 
Gambitas rojas de Huelva a la plancha 

Plato principal 
Fideus rossos con almejas y carabinero

Postre a escoger

Incluye 
Cerveza Inedit Damm o vino

IVA INCLÒS/ INCLUIDO

Barabar
FREDERIC MOMPOU,  12    ·    977  363  806 

3



25,00 €

Menú degustació 
Peix blau de la llum en escabetx d’Inedit 
Croquellanes de xai trufat 
Raviolis d’escamarlà en fons de cap-roig 
Fideus rossos amb daus de peix espasa, navalles 
i allioli de cibulet

Postres 
Flor de primavera

Inclou 
Cervesa Inedit Damm

Per a taula completa

Menú degustación 
Pescado azul de la luz en escabeche de Inedit 
Croquellanas de cordero trufado 
Raviolis de cigala en fondo de cabracho 
Fideus rossos con dados de pez espada, navajas 
y alioli de cebollino

Postre 
Flor de primavera

Incluye 
Cerveza Inedit Damm

Para mesa completa

IVA INCLÒS/ INCLUIDO

Bec d’Or
AV.  R IERA DE R IUDECANYES ,  5    ·    977  792  013

4

26,90 €

Per picar  
Espatlla ibèrica de gla amb pa cruixent, 
tomàquet i oli Alba 1919. Amanida de burrata 
amb pernil d’ànec i tomàquet sec. Ventresca  
de tonyina amb ceba conitada

Segon a escollir 
Arròs negre amb calamarsets i cloïsses. Cuixa 
de cabrit 14 h amb suc de cocció (suplement de 
4 €). Fideus rossos de gamba vermella, sípia i 
calamar. Fideus negres amb cloïsses

Postres a escollir 
Sorbet de llimonada amb vodka. Escuma de 
crema catalana amb gelat de caramel. Mousse 
de cafè amb gelat de Baileys. Panacota d’all 
negre amb garrapinyat. Gelat del dia

Inclou 
Ampolla de cervesa Inedit Damm 
per persona ó aigua

Menú mínim per a 2 persones

Para picar  
Paletilla ibérica de bellota con pan crujiente, 
tomate y aceite Alba 1919. Ensalada de burrata 
con jamón de pato y tomate seco. Ventresca de 
atún con cebolla conitada

Segundo a escoger 
Arroz negro con chipirones y almejas. 
Pierna de cabrito 14 h con jugo de cocción 
(suplemento 4 €). Fideus rossos de gamba roja, 
sepia y calamar. Fideos negros con almejas

Postre a escoger 
Sorbete de limonada al vodka. Espuma de crema 
catalana con helado de caramelo. Mousse de 
café con helado de Baileys. Panacota de ajo 
negro con garrapiñada. Helado del día

Incluye 
Botella de cerveza Inedit Damm 
por persona o agua

Menú mínimo para 2 personas

IVA INCLÒS/ INCLUIDO

Cal Tendre
RAMON LLULL ,  10    ·    877  016  327 
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46,00 €

Cruixents

Aperitius 
   
Ventresca de tonyina, crema d’espàrrecs,  
niu de ideus cruixents i espàrrecs verds 
 
Fideus rossos amb galera i llagostí 
 
Rapets de Cambrils, cremós d’albergínia 
fumada, holandesa de tomàquet  
i albergínia teriyaki 
 
Fideus de xocolata, avellana i garrofa 
 
Petits fours

Begudes no incloses

Crujientes

Aperitivos 
 
Ventresca de atún, crema de espárragos,  
nido de ideos crujientes y espárragos verdes 
 
Fideus rossos con galera y langostino 
 
Rape de Cambrils, cremoso de berenjena 
ahumada, holandesa de tomate  
y berenjena teriyaki 
 
Fideos de chocolate, avellana y algarroba 
 
Petits fours

Bebidas no incluidas

IVA INCLÒS/ INCLUIDO

Can Bosch
RAMBLA JAUME I ,  19    ·    977  360  019

6

29,00 €

Per començar   
Romesquet de pop 

Segon plat a escollir 
Paellada de ideus amb gambes, escamarlans, 
rap i cloïsses 
Entrecot a la planxa amb verdures

Postres a escollir  
Crep amb gelat i xocolata 
Sorbet de llima

Beguda 
Cervesa Inedit Damm 

Pa i aigua no inclosos

Para empezar 
Romesco de pulpo

Segundo plato a escoger 
Paella de ideos con gambas, cigalas,  
rape y almejas 
Entrecot a la plancha con verduras

Postre a escoger 
Crep con helado y chocolate 
Sorbete de lima

Bebida 
Cervesa Inedit Damm

Pan y agua no incluidos

IVA INCLÒS/ INCLUIDO

Can Solé
RAMON LLULL ,  19 -21    ·    977  360  236 
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35,00 €

Aperitiu 
Snacks Casa Gallau

Entrants 
Infusió de tallarines de sípia i cruixent de ideus 
d’arròs 

Plat principal 
Saltat de ideus d’espirulina amb musclos  
del Delta amb salsa marina

Plat estrella 
Fideus rossos de l’avi Gallau amb allioli 

Postres 
Semiesfèric de crema catalana amb poma  
i ideus de caramel

Aperitivo 
Snacks Casa Gallau

Entrantes 
Infusión de tallarines de sepia y crujiente  
de ideos de arroz

Plato principal 
Salteado de ideos de espirulina con mejillones 
del Delta con salsa marina

Plato estrella 
Fideus rossos del abuelo Gallau con alioli

Postre 
Semiesférico de crema catalana con manzana  
y ideos de caramelo

IVA INCLÒS/ INCLUIDO

Casa Gallau
PESCADORS ,  25    ·    977  360  261
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45,00 €

Aperitius 
La barca de l’avi 
Tres petites ‘delicatessen’

Entrant 
Ostra gratinada amb crema d’algues i ideus 
d’arròs cruixents 

Primer 
Celeri amb pasta kataii, ceps i tòfona

Segon a escollir 
Degustació de crema de llamàntol i botifarra 
negra de ideus negres 
Un tallat amb botifarra negra

Tercer 
Fideus rossos amb allioli de garota

Postres 
El pí rodó. Degustació de postres.  
Bomboneria

Inclou 
Pa i salses

Per a taula completa (mínim per a 2 persones)

Aperitivos 
La barca del abuelo 
Tres pequeños ‘delicatessen’

Entrante 
Ostra gratinada con crema de algas y ideos  
de arroz crujientes

Primero 
Céleri con pasta kataii, boletus y trufa

Segundo a escoger 
Degustación de crema de bogavante y morcilla 
de ideos negros 
Un cortado con butifarra negra

Tercero 
Fideus rossos con alioli de erizo

Postre 
El pino redondo. Degustación de postres. 
Bombonería

Incluye 
Pan y salsas 

Para mesa completa (mínimo para 2 personas)

IVA INCLÒS/ INCLUIDO

Casa Macarrilla 1966
B ARQUES ,  14    ·    977  360  814 
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40,00 €

Petites tapetes d’aperitiu 
 
Amanida de llagostins amb ideus d’arròs 
cruixents i tàrtara d’eriçó de mar 
 
Espaguetis bolonyesa (ideus de patata i 
bolonyesa de pop) 
 
Fideus rossos de centollo i algues  
amb allioli de citronel·la 
 
Escuma de crema catalana amb Fideus rossos 
cruixents i sorbet de mandarina 
 
Petits fours 

Cervesa Inedit Damm 33 cl

Pequeñas tapitas de aperitivo 
 
Ensalada de langostinos con ideos de arroz 
crujientes y tartar de erizo de mar 
 
Espaguetis boloñesa (ideos de patata y 
boloñesa de pulpo) 
 
Fideus rossos de centollo y algas con alioli  
de citronela 
 
Espuma de crema catalana con Fideus rossos 
crujientes y sorbete de mandarina 
 
Petits fours

Cerveza Inedit Damm 33 cl

IVA INCLÒS/ INCLUIDO

Club Nàutic Cambrils
PASSE IG MIRAMAR 44    ·    977  795  002 
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35,00 €

Aperitiu     
Gelat de pebrot vermell amb escuma  
de formatge D.O. Idiazabal

Entrants  
Timbal de faves baby amb pop roquer 
de Cambrils i botifarra negra  
Gamba blanca de Cambrils a la planxa 

Plat principal  
Fideus amb calamar amb tinta

Postres a escollir

Inclou 
Cervesa Inedit Damm, pa i aigua

Aperitivo 
Helado de pimiento rojo con espuma 
de queso de D.O. Idiazabal

Entrantes  
Timbal de habas baby con pulpo de roca  
de Cambrils y butifarra negra 
Gamba blanca de Cambrils a la plancha

Plato principal 
Fideos con calamar en su tinta

Postre a escoger

Incluye 
Cerveza Inedit Damm, pan y agua

IVA INCLÒS/ INCLUIDO

Denver Cambrils
MONT-ROIG ,  9    ·    977  360  023 
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28,00 €

Entrant  
Amanida de llagostins

Primer plat 
Fideus rossos 

Segon plat 
Calamar farcit

Postres 
Sorbet de fruita o postres casolanes

Beguda 
Cervesa Inedit Damm 

Entrante  
Ensalada de langostinos

Primer plato 
Fideus rossos 

Segundo plato 
Calamar relleno

Postre 
Sorbete de fruta o postres caseros

Bebida 
Cerveza Inedit Damm

IVA INCLÒS/ INCLUIDO

Duomo
RAMBLA REGUERAL ,  4    ·    977  365  457

12

29,95 €

Entrants 
Calamars 
Peixet freigit 
Musclos amb romesco 
Torradeta d’escalivada i anxova

Principal 
Fideus rossos amb gamba vermella 

Postres

Inclou 
Cervesa Inedit Damm 

Entrantes  
Calamares  
Pescadito frito 
Mejillones con romesco 
Tostadita con escalivada  y anchoa

Principal 
Fideus rossos con gamba roja 

Postre

Incluye 
Cerveza Inedit Damm

IVA INCLÒS/ INCLUIDO

El Faro
SANT PERE ,  11    ·    977  361  073 
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28,50 €

Entrant   
Tàrtar de salmó

Primer plat 
Pop a la brasa amb Parmentier de patata 

Segon plat 
Fideus rossos amb llagostins i cloïsses

Postres 
Pastís rus

Inclou 
Cervesa Inedit Damm (1x2 persones) i allioli

Mínim 2 persones

Entrante 
Tartar de salmón

Primer plato 
Pulpo a la brasa con Parmentier de patata

Segundo plato 
Fideus rossos con langostinos y almejas

Postre 
Pastel ruso

Incluye 
Cerveza Inedit Damm (1x2 personas) y alioli

Mínimo 2 personas

IVA INCLÒS/ INCLUIDO

El Pescador
DRASSANES ,  14    ·    977  363  759 

14

26,00 €

Entrant 
Amanida amb meló i gambes amb vinagreta  
de mostassa

Plat principal 
Fideus rossos  

Postres 
A escollir de la carta

Inclou 
Cervesa Inedit Damm i cafè 

Entrante 
Ensalada con melón y gambas en vinagreta  
de mostaza

Plato principal 
Fideus rossos

Postre 
A escoger de la carta

Incluye 
Cerveza Inedit Damm y café

IVA INCLÒS/ INCLUIDO

El Pósito
MOSSÈN B ATALLA ,  3    ·    977  369  604 
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29,00 €

Entrant 
Esqueixada de bacallà amb olivada i romesco 
de Cambrils 

Plat principal 
Fideuada de peix i gadagangs amb allioli

Postres 
Gelat de crema catalana amb escuma 
caramel·litzada 

Beguda 
Cervesa Inedit Damm, vi blanc Viña Sol D.O. 
Catalunya o cava Gran Codorniu Pinot Noir 
Vintage

Inclou 
Cafè

El menú se servirà al nostre bar principal Snack 
de 13 a 15.30 h

Entrante 
Esqueixada de bacalao con olivada y romesco 
de Cambrils 

Plato principal 
Fideuá de pescado y cigalas con alioli

Postre 
Helado de crema catalana con espuma 
caramelizada

Bebida 
Cerveza Inedit Damm, vino blanco Viña Sol 
D.O. Cataluña o cava Gran Codorniu Pinot Noir 
Vintage

Incluye 
Café

El menú se servirá en nuestro bar principal Snack 
de 13 a 15.30 h

IVA INCLÒS/ INCLUIDO

Estival Eldorado
DOPPLER ,  1    ·    977  361  190 
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28,50 €

Entrant a escollir 
Calamars a la romana 
Faves saltades amb gambes 
Amanida de llagostins i pernil ibèric

Segons a escollir 
Fideus rossos (mínim dues persones) 
Fideus negres (mínim dues persones)

Postres 
Sorbet de taronja 
Gelat d’avellanes 
Cremós de iogurt amb almívar de fruites 
vermelles

Beguda 
Cervesa Inedit Damm

Entrante a escoger 
Calamares a la romana 
Habas salteadas con gambas 
Ensalada de langostinos y jamón ibérico

Segundos a escoger 
Fideus rossos (mínimo dos personas) 
Fideus negres (mínimo dos personas)

Postre 
Sorbete de naranja 
Helado de avellanas 
Cremoso de yogur con dulce de frutos rojos 

Bebida 
Cerveza Inedit Damm 

IVA INCLÒS/ INCLUIDO

Gami
SANT PERE ,  9    ·    977  361  049 
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32,00 €

Primer plat a escollir  
Musclos a la marinera 
Carpaccio de bacallà 
Sèpia a la planxa 
Calamars a la romana

Plat principal 
Fideus rossos amb llagostins i cloïsses 

Postres a escollir

Inclou 
Cervesa Inedit Damm (1 ampolla per a cada  
dues persones) i cafè 

Menú per a taula completa

Primer plato a escoger 
Mejillones a la marinera 
Carpaccio de bacalao 
Sepia a la plancha 
Calamares a la romana

Plato principal 
Fideus rossos con langostinos y almejas 

Postre a escoger

Incluye 
Cerveza Inedit Damm (1 botella para cada  
dos personas) y café 

Menú para mesa completa

IVA INCLÒS/ INCLUIDO

Germans Miquel’s
CONSOLAT DE MAR ,  28    ·    977  791  653

18

24,00 €

Pica-pica 
Paté d’escórpora 
Vieira gratinada 
Musclos al vapor

Plat principal 
Fideus rossos amb anguila fumada

Postres 
Postres de la casa a escollir

Inclou 
Cervesa Inedit Damm, aigua mineral i pa

Pica-pica 
Paté de cabracho 
Vieira gratinada 
Mejillones al vapor

Plato principal 
Fideus rossos con anguila ahumada

Postre 
Postre de la casa a escoger

Incluye 
Cerveza Inedit Damm, agua mineral y pan

IVA INCLÒS/ INCLUIDO

La Cuina d’en Jordi
AV.  DEL  MIL ·LENARI ,  9    ·    977  791  118

19



26,90 €

Pica-pica 
Pernil ibèric amb pa cruixent casolà i tomàquet 
Amanida de maduixes, pernil d’ànec i lors 
Popets amb salsa kimchi i hummus de remolatxa

Segons a escollir 
Fideus rossos amb dos alliolis 
Fideus negres amb gamba vermella (sup. 3 €)
Fideus de llamàntol (sup. 7 €)  
Lluç amb alvocat, mongetes verdes i sèsam 
Entrecot de vedella frisona amb verduretes 
(sup. 3 €)

Postres 
A escollir de la nostra carta

Inclou 
Cervesa Inedit Damm 33 cl o aigua

Menú mínim per a 2 persones

Pica-pica 
Jamón ibérico con pan crujiente casero y tomate 
Ensalada de fresas, jamón de pato y lores 
Pulpitos con salsa kimchi y hummus  
de remolacha

Segundos a escoger 
Fideus rossos con dos aliolis 
Fideos negros con gamba roja (sup. 3 €) 
Fideos de bogavante (sup. 7 €) 
Merluza con aguacate, judías verdes y sésamo 
Entrecot de vaca frisona con verduritas (sup. 3 €)

Postre 
A escoger de nuestra carta

Incluye 
Cerveza Inedit Damm 33 cl o agua

Menú mínimo para 2 personas

IVA INCLÒS/ INCLUIDO

La Palmera de la Llosa
MARGARIDES ,  8  LA LLOSA   ·    977  793  354 
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26,50 €

Entrants a escollir 
Gamba blanca saltada amb alls tendres 
Calamars a l’andalusa 
Musclos a la marinera

Plat principal 
Fideus rossos amb cranc blau del Delta

Postres 
Coulant de xocolata amb gelat 
Pastís de poma amb crema 
Sorbet  de mojito

Inclou  
Cervesa Inedit Damm i cafès

Entrantes a escoger 
Gamba blanca salteada con ajos tiernos 
Calamares a la andaluza 
Mejillones a la marinera

Plato principal 
Fideus rossos con cangrejo azul del Delta

Postre 
Coulant de chocolate con helado 
Pastel de manzana con crema 
Sorbete de mojito

Incluye 
Cerveza Inedit Damm y cafés 

IVA INCLÒS/ INCLUIDO

Les Barques
CONSOLAT DE MAR ,  64    ·    977  366  455 
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32,00 €

Aperitiu 
Ostra del Delta de l’Ebre amb allets conitats 
amb soia i escuma de yuzu

Entrants 
Vichyssoise de calçots a la brasa i oli de pernil 
ibèric de gla 
Ravioli de tòfona negra d’hivern amb angules  
de blat a la bilbaina i ou de corral a 65°

Plat principal 
Fideus rossos amb gamba roja de Tarragona  
i allioli d’allets

Postres 
Sol neixent

Inclou 
Cervesa Inedit Damm, aigua i cafè

Menú mínim per a 2 persones

Aperitivo 
Ostra del Delta del Ebro con ajitos conitados 
con soja y espuma de yuzu

Entrantes 
Vichyssoise de calçots a la brasa y aceite 
de jamón ibérico de bellota 
Ravioli de trufa negra de invierno con angulas  
de trigo a la bilbaína y huevo de corral a 65º

Plato principal 
Fideus rossos con gamba roja de Tarragona y 
alioli de ajetes

Postre 
Sol naciente

Incluye 
Cerveza Inedit Damm, agua y café

Menú mínimo para 2 personas

IVA INCLÒS/ INCLUIDO

L’Espurna
PAU CASALS ,  39    ·    977  36  31  27

22

33,00 €

Aperitius 
Macarró salat de tomàquet, salmó i crema  
de formatge brie 
Morteret zebra de pop i patata

Entrants 
Vaca madurada extra gallega, 40 dies, amb 
ideus d’arròs saltats

Primer 
Carpaccio de rap, foie, mango, cor de tomàquet  
i mousse d’ortigues de mar

Segon 
Fideus amb rajada, pèsols, musclos de roca  
i allioli de romesco

Postres 
Trampantojo d’all dolç by Adan Ventura 
Petits fours de la casa

Inclou 
Cervesa Inedit Damm 33 cl, aigua Veri 1/2 l  
i servei de pa de la casa

Aperitivos 
Macarrón salado de tomate, salmón y crema 
de queso brie 
Mortero cebra de pulpo y patata

Entrantes 
Vaca madurada extra gallega, 40 días, 
con ideos de arroz salteados

Primero 
Carpaccio de rape, foie, mango, corazón 
de tomate y mousse de ortigas de mar

Segundo 
Fideos con pez raya, guisantes, mejillones 
de roca y alioli de romesco

Postre 
Trampantojo de ajo dulce by Adan Ventura 
Petits fours de la casa

Incluye 
Cerveza Inedit Damm 33 cl, agua Veri 1/2 l  
y servicio de pan de la casa

IVA INCLÒS/ INCLUIDO

L’Original, Experiències Gastronòmiques

PLAÇA DE MOSSÈN JOAN B ATALLA ,  5    ·    977  911  602  

23



27,50 €

Entrant a escollir 
Amanida de ‘pop blanc’  
(patata, ceba, allioli i alvocat) 
Emulsió de crema de patata amb sardina 
fumada

Primer plat a escollir 
Cananes ouades amb ceba caramel·litzada 
Peixet fregit de Cambrils

Segon plat a escollir 
(per taula completa) 
Fideus ins amb galeres a l’estil pescador 
Fideus rossos amb escamarlans i cloïsses

Postres 
Postres casolanes a escollir

Inclou 
Pa, cervesa Inedit Damm o aigua

Menú mínim per a 2 persones

Entrante a escoger 
Ensalada de pop blanc  
(patata, cebolla, alioli y aguacate) 
Emulsión de crema de patata con sardina 
ahumada

Primero plato a escoger 
Cananas ovadas con cebolla caramelizada 
Pescadito frito de Cambrils

Segundo plato a escoger 
(para mesa completa) 
Fideos inos con galera al estilo pescador 
Fideus rossos con cigalas y almejas

Postre 
Postres de la casa a escoger

Incluye 
Pan, cerveza Inedit Damm o agua

Menú mínimo para 2 personas

IVA INCLÒS/ INCLUIDO

Les Fonts
CRISTÒFOR COLOM ,  1    ·    977  793  352

24

35,00 €

Entrant 
Tàrtar d’orada i llangostins 
amb carpaccio de salmó

Primer 
Garota gratinada a la sal grossa

Segon 
Fideus negres amb calamanxí

Postres a escollir

Inclou 
Cervesa Inedit Damm, aigua i cafè

Entrante 
Tartar de dorada y langostinos con carpaccio 
de salmón

Primero 
Erizo de mar gratinado a la sal gruesa

Segundo 
Fideos negros con calamanchín

Postre a escoger

Incluye 
Cerveza Inedit Damm, agua y café

IVA INCLÒS/ INCLUIDO

Llop de Mar
PASSE IG DE MIRAMAR ,  8    ·    977  792  567 
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29,90 €

Entrants per a compartir 
Fregida variada de peix 
Escarola amb romesco i bacallà

Plat principal 
Fideus rossos

Postres 
Assortiment de postres casolanes

Inclou 
Cervesa Inedit Damm, cafè i didalet

Entrantes para compartir 
Fritura variada de pescado 
Escarola con romesco y bacalao

Plato principal 
Fideus rossos

Postre 
Surtido de postres caseros

Incluye 
Cerveza Inedit Damm, café y chupito

IVA INCLÒS/ INCLUIDO

Maset
CONSOLAT DE MAR ,  48    ·    977  364  676 

26

40,00 €

Entrants 
Aperitiu Miquel 
Amanida tèbia amb petxina de pelegrí 
Pop roquer amb patata conitada

Plat principal 
Fideuada de marisc

Postres 
Coca de pinyons amb crema i moscatell 
Pinxo de fruita i gelat de meló

Inclou 
Copa de cervesa Inedit Damm

Entrantes 
Aperitivo Miquel 
Ensalada templada con vieira 
Pulpo de roca con patata conitada

Plato principal 
Fideuá de marisco

Postre 
Coca de piñones con crema y moscatel 
Pincho de fruta y helado de melón

Incluye 
Copa de cerveza Inedit Damm

IVA INCLÒS/ INCLUIDO

Miquel
AV.  DE LA DIPUTACIÓ,  3    ·    977  360  357 
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53,00 €

Aperitius 
Cata d’oli d’oliva Verge Extra Arbequina Oleum 
Naturale amb assortiment de pans artesans 
Xips 
Sandwich cruixent de mousse especiat 
Bavarois de llimona i gingebre amb anguila 
del Delta fumada i ous de truita 
Carpaccio de vedella amb foie 
Tassa de coure amb crema de carbassa picant

Plat principal 
Carpaccio de tonyina Balfegó i torrades 
Vichyssoise de llagostins i cigala al pebre de Java 
Fideus amb llamàntol

Postres 
Gelatina de calamanxí amb llavors de chia 
i coulís de gingebre 
A escollir de les nostres safates de pastisseria 
de la casa, elaborades diariament 
Petits fours

Inclou 
Cervesa Inedit Damm i aigua 

Aperitivos 
Cata de aceite de oliva Virgen Extra Arbequina 
Oleum Naturale con surtido de panes artesanos 
Chips 
Sandwich crujiente de mousse especiado 
Bavarois de limón y jengibre con anguila del 
Delta fumada y huevas de trucha 
Carpaccio de ternera con foie 
Tacita de cobre con crema de calabaza picante

Plato principal 
Carpaccio de atún Balfegó y tostaditas 
Vichyssoise de langostinos y cigala a la pimienta 
de Java 
Fideos con bogavante

Postre 
Gelatina de calamanchín con semillas de chía y 
coulis de jengibre 
A escoger de nuestras bandejas de pastelería de 
la casa, elaboradas diariamente 
Petits fours

Incluye 
Cerveza Inedit Damm y agua

IVA INCLÒS/ INCLUIDO

Miramar
PASSE IG DE MIRAMAR ,  44    ·    977  795  002 
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31,00 €

Pica-pica 
Calamars a la romana 
Amanida de llangostins amb vinagreta  
de romesco 
Gambetes de Cambrils i tallarines  
a la crema d’all tendre

Plat principal 
Tronc de lluç al forn amb patates panadera  
i vinagre de cava 
Fideus rossos amb cloïsses i gambetes 
Bacallà al forn gratinat amb allioli

Postres 
Postres casolanes a escollir

Inclou 
Cervesa Inedit Damm

Pica-pica 
Calamares a la romana 
Ensalada de langostinos con vinagreta 
de romesco 
Gambitas de Cambrils y tallarines a la crema  
de ajos tiernos

Plato principal 
Tronco de merluza al horno con patatas 
panaderas y vinagre de cava 
Fideus rossos con almejas y gambitas 
Bacalao al horno gratinado con alioli

Postre 
Postres de la casa a escoger

Incluye 
Cerveza Inedit Damm

IVA INCLÒS/ INCLUIDO

Montserrat
MIQUEL PLANÀS ,  9    ·    977  361  640 
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20,50 €

Per picar 
Triangle de pasta il·lo farcit de ideuada amb 
allioli d’all negre 
Anguila fumada sobre base de tomàquet

Primer plat 
Amanida de tomàquet premium i bonítol  
del nord

Segon plat a escollir 
Fideuada de pop gallec o picanha de vedella 
a la pedra marinada amb espècies, pebres, 
mostassa, gingebre...

Postres 
Postres casolans a escollir amb maridatge 
de vi de taronja 
Tiramisú 
Flam de castanyes

Inclou 
Cervesa Inedit Damm, aigua i cafè

Para picar 
Triángulo de pasta ilo relleno de ideuá con 
alioli de ajo negro 
Anguila ahumada sobre base de tomate

Primer plato 
Ensalada de tomate premium y bonito del norte

Segundo plato a escoger 
Fideuá de pulpo gallego o picanha de ternera 
a la piedra marinada con especias, pimientas, 
mostaza, jengibre...

Postre 
Postres caseros a escoger con maridaje de vino 
de naranja 
Tiramisú 
Flan de castaña

Incluye 
Cerveza Inedit Damm, agua y café

IVA INCLÒS/ INCLUIDO

Plan B  
MIQUEL PLANÀS ,  17    ·    977  369  873 
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49,00 €

Snaks 
Aperitius 
Cervesa Inedit Damm (1 ampolla)

Primer plat 
Sopa ramen amb ideus de calamar, bolets enoki, 
gambes i caviar de peix volador

Segon plat 
Fideuada d’algues amb sepionets, allioli suau i 
llamàntol ‘sense treball’

Tercer plat 
Suquet de peix de roca amb ideus de patata i 
llagostins de Cambrils

Postres 
Fideuada dolça (soulé de xocolata, ideus 
cruixents i gelat de llet merengada) 
Petits fours

Snaks 
Aperitivos 
Cerveza Inedit Damm (1 botella)

Primer plato 
Sopa ramen con ideos de calamar, setas enoki, 
gambas y caviar de pez volador

Segundo plato 
Fideuá de algas con sepionas, alioli suave 
y bogavane ‘sin trabajo’

Tercer plato 
Suquet de pescado de roca con ideos de patata 
y langostinos de Cambrils

Postre 
Fideuá dulce (sulé de chocolate, ideos 
crujientes y helado de leche merengada) 
Petits fours

IVA INCLÒS/ INCLUIDO

Rincón de Diego
DRASSANES ,  19    ·    977  361  307 
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35,00 €

Aperitiu 
Ceviche de mar amb moniato i llet de tigre

Entrant 
Pop a la brasa amb patata avainillada amb 
vinagreta de tomàquet i aire de fonoll

Plat principal 
Fideus rossos Sotacel amb all i oli de llamàntol

Postres a escollir 
Gelat cítric 
Osmosi de fruita 
Pastís casolà del dia

No inclou beguda

Aperitivo 
Ceviche de mar con boniato y leche de tigre

Entrante 
Pulpo braseado con patata avainillada con 
vinagreta de tomate y aire de hinojo

Plato principal 
Fideus rossos Sotacel con ajo y aceite  
de bogavante

Postre a escoger 
Helado cítrico 
Osmosis de fruta 
Tarta casera del día

No incluye bebida

IVA INCLÒS/ INCLUIDO

Sotacel
PASSE IG DE MIRAMAR ,  42    ·    977  791  506
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31,50 €

Aperitiu 
Cruixent de vieira amb salsa ponzu

Pica-pica 
El nostre tàrtar de tonyina 
Musclos amb taronja i vermut 
Tataki de vaca gallega

Plat principal 
Fideus rossos amb sípia i allioli d’all negre

Postres a escollir 
Cremós de xocolata, escuma de coco,  
curri i sal 
Escuma de crema catalana amb gelat de vainilla 
i pinya natural 
Coulant de xocolata 

Inclou 
Cervesa Inedit Damm i aigua mineral

Menú mínim per a 2 persones

Aperitivo 
Crujiente de vieira con salsa ponzu

Pica-pica 
Nuestro tartar de atún 
Mejillones con naranja y vermut 
Tataki de vaca gallega

Plato principal 
Fideus rossos con sepia y alioli de ajo negro

Postre a escoger 
Cremoso de chocolate, espuma de coco,  
curry y sal 
Espuma de crema catalana con helado 
de vainilla y piña natural 
Coulant de chocolate 

Incluye 
Cerveza Inedit Damm y agua mineral

Menú mínimo para 2 personas

IVA INCLÒS/ INCLUIDO

Xiringuito Rest. del Mar
CAMPING JOAN .  PS .  MARÍT IM ,  88    ·    977  276  941

33



Els plats principals

Estival Eldorado16 Gami17 Germans Miquel’s18

Can Solé7 Casa Gallau8 Maset26Casa Macarrilla 19669 Miquel27

Acuamar1 La Cuina d’en Jordi19Al Punt2 La Palmera de la Llosa20Barabar3 Les Barques21

Club Nàutic Cambrils10 Miramar28Denver Cambrils11 Montserrat29Duomo12

Bec d’Or4 L’Espurna22Cal Tendre5 L’Original,  
Experiències Gastronòmiques

23Can Bosch6 Les Fonts24

El Faro13

Plan B30

El Pescador14 Sotacel32Rincón de Diego31El Pósito15 Xiringuito  
Restaurant del Mar
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Llop de Mar25
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Cervesa de malta i blat  
amb espècies

Inedit és una cervesa única 
elaborada amb malta d’ordi,  
blat, llúpol, coriandre,  
regalèssia i pell de taronja.

De textura cremosa i fresca, 
volum suau i carbònic delicat, 
es recomana servir en copa 
de vi blanc per apreciar millor 
la seva intensitat i complexitat 
aromàtica.

Inedit va sorgir de la idea 
d’acompanyar les receptese  
més sabroses.

Gaudeix-ne!

Cerveza de malta y trigo  

con especias

Inedit es una cerveza única 

elaborada con malta de cebada, 

trigo, lúpulo, cilantro, regaliz  

y piel de naranja.

De textura cremosa y fresca, 

volumen suave y carbónico 

delicado, se recomienda serdvir en 

copa de vino blanco para apreciar 

mejor su intensidad y complejidad 

aromática.

Inedit surgió de la idea 

de acompañar las recetas  

más sabrosas.

¡Disfrútala!



Vols saber-ho tot sobre els millors  
fideus rossos de Cambrils?

Segueix la ruta des del teu mòbil

Per a més informació:  
www.gastronosfera.com


