
Coca de pa de vidre amb melmelada de calçots, carn 
de conit d’ànec, salsa de foie, nabius i cruixent de 
calçots.

TRENCADÍS

Pl. de les Peixateries Velles, 5 • 977 345 062 • De dilluns a divendres  
de 12 a 16 h i de 20 a 23 h. Dissabte i diumenge de 12 a 00 h.  

ABRASA’M 01

Berlina farcida d’ànec, amor deshidratat i una mica 
de bogeria.

MARINA LA BERLINA

C. De Pubill i Oriol, 7 • 977 128 391 
Cada dia de 13 a 16 h i de 19 a 00 h.

XIVARRI 32

C. de Santa Anna, 20 • 977 340 224 
De dilluns a dissabte de 13.30 h a 15 h i de 20 h a 22 h.

MÉS QUE TAPES 33

Recreació dels ous Benedict amb pa de Viena modernista del 
Forn Sistaré (ou del baix Camp passat per aigua, cansalada 
cruixent de Cal Pàmies i fulles d’espinacs saltades amb oli DOP 
Siurana, amanit amb la nostra salsa holandesa).

OUS ADN SISTARÉ 1910

Pl. de la Llibertat, 2 • 672 130 703 • De dilluns a dissabte d’11 a 22 h. 
Diumenge d’11 a 14 h.

ADN  
SISTARÉ 02

Llom amb salsa Stroganof, pa cruixent, encenalls de 
parmesà i ruca.

L’AS TROGONOFF

C. de la Racona, 1 • 609 448 619 • De dilluns a divendres de 18.30 a 
00 h. Dissabte i diumenge de 12.30 a 15.30 h i de 18.30 a 00 h.

AS DE  
COPES 03

Bola rodona, més o menys el doble d’una croqueta, feta de 
patata i arrebossada amb ou i pa ratllat. Porta farina, ou, 
tomàquet ratllat, ceba, porro, carn trinxada mixta, tabasco 
i pebre negre.

LA BOMBA GANXETA

Raval de Jesús, 11 • 977 773 437 • De dilluns a dissabte de 8 a 23 h. 
Diumenge de 10 a 16 h .

BAR  
BON MAR 04

Risotto d’espàrrecs amb bacallà conitat amb oli 
d’oliva verge i cruixent de parmesà amb tinta negra.

RISOTTO AMB BACALLÀ BATTICUORE

C. D’Aleus, 1 • 977 506 913 • De dilluns a diumenge de 12.30 a 15.30 h i de 20 a 
23.30 h. Divendres i dissabte de 21 a 23.30 h. Només es servirà a la barra i a la 
terrassa.  Apte per a celíacs.

BATTICUORE 05

Hummus de faves amb bacallà marinat amb oli d’oliva 
DOP Siurana, farigola i melmelada de tomàquet i pètals 
de roses, tot regat amb allioli de perles d’algues negres.

BERNABÉ!

C. Major, 15 • 689 302 250   
Cada dia de 12 a 16 h i de 18.30 a 00 h. 

CAFÈ TEATRE 
DEL CENTRE 07

Sara Bernhardt amb geliicat de cirera conitada.

SARA BERNHARDT

Raval de Jesús, 8 • 977 312 475 • De dimarts a dissabte de 9.30 a  
13.30 h i de 17 a 20.30 h. Diumenge de 9 a 14 h.

CONFITERIA 
POY 08

Tomàquet escalivat, llonganissa, cebeta conitada, 
sardina a la brasa i fesolets.

CLOTXA MERCADAL

Pl. del Mercadal, 16 • 877 011 230 
Cada dia de 12 a 16 h i de 20 a 23 h.

DÉU  
N’HI DO 09

Terrina de rostit de pollastre a la catalana, reducció 
de la seva salsa, terra d’avellana, pruna amb vi ranci 
i fruita seca.

CLÀSSIC

C. de Santa Anna, 16 • 629 371 575 • De dilluns a divendres de 20 a  
23 h. Dissabte de 13.30 h a 15 h i de 20 a 23 h. Diumenge tancat.

DO VINOTECA  
I CUINA 10

Pa de vidre amb lacón gallec amb una maionesa de 
chimichurri amb tomàquet sec i alfàbrega fresca.

EL GAUTXO GALLEC

C. de l’Hospital, 7 • 617 131 635 
Cada dia de 20 a 00 h. 

EL  
CALL 11

Panet de Viena farcit de foie, aroma de tòfona i salsa 
rústica Skitake.

CLOTXA HOTEL DE LONDRES 1930

C. de la Mar, 34 • 977 590 479 
Cada dia de 13 a 16 h i de 19 a 23 h. 

ESPAI 
PRIORAL 12

Focaccia amb samfaina i tires de pollastre 
arrebossat.

FOCCACIA NOUVEAU

Pg. de Mata, 36 • 977 328 002 • De dimarts a dissabte de 13 a 16 h i de 
19 a 00 h. Diumenge de 13 a 16 h.

BELLA 
ITALIA 06

Hummus de cigrons, tripes de vedella amb un 
bouquet d’espinacs baby i una xip d’espinacs.

TRIFÀSIC DE TRIPES

Carretera de Reus - Riudoms, km 2 • 977 323 189 
Cada dia d’11 a 13.30 h i de 17 a 23 h. 

LA COMARCAL - BONÀREA 
RESTAURANT DE REUS 14

Bistec tàrtar de vedella amb escuma de parmesà i 
torradetes. 

CORBA ORGÀNICA

C. de la Presó, 7 • 977 342 439 
Cada dia d’11 a 00 h.

LA  
PRESÓ 15

Sandvitx de pastís de salmó fumat a l’estil clàssic 
Rondissoni amb maionesa d’anet.

SANDVITX 1920

Passatge del carrer de Llovera • 977 345 877 • De dilluns a divendres 
de 17 a 22.30 h. Dissabte de 13 a 22.30 h. Diumenge tancat.

LES TAULES  
DEL GINER 16

Brandada de bacallà: patata, oli, bacallà, all i una 
mica de nata.

PEBROT DE PIQUILLO AMB BRANDADA 
DE BACALLÀ

C. del Vent, 11 • 977 316 043 • De dimarts a dijous de 8 a 21 h. 
Divendres i dissabte de 8 a 23 h. Diumenge de 13 a 16.30 h.

L’ESTEL 17

Carn d’olla desemmotllada amb suquet a l’ast, ou 
passat per aigua i maionesa especial.

OLLA 2.0

Raval de Sant Pere, 19 • 977 340 752 
De dilluns a dissabte de 12 a 00 h. Diumenge de 19 a 00 h.

LIZARRAN 18

Con de pa esponjós farcit de cinc formatges, paté 
amb ines herbes, pepperoni i un toc d’ingeni del xef: 
canvi de gust a cada mossegada.

FLAPS PINTXO

C. de Pubill i Oriol, 4 • 977 342 606
Cada dia de 19 a 00 h.

FLAPS 
CAFÈ 13

Fals caneló cruixent amb farciment típic català i modernista 
de secret de porc ibèric, pollastre de corral, beixamel de 
formatge curat i lacat amb garnatxa negra reduïda del 
Monstant.

EL FALS CANELÓ D’EN PERE CASELLES

C. de Vallroquetes, 7 • 977 342 312 • De dimarts a dissabte de 12 a 
15.30 h i de 19 a 23.30 h. Diumenge de 12 a 15.30 h. Dilluns tancat.

MUSEU DEL  
VERMUT 20

Pop bullit, llit de patata de Prades, amb sal del 
Mediterrani, oli de Siurana i pebre vermell picant.

POP CRUIXENT

Plaça de les Peixateries Velles, 8 • 610 614 371 
Cada dia de 12 a 23 h.

PEIXATERIES
VELLES 21

Gratinat amb allioli de codony, ametlles, espinacs i 
tomàquet conitat.

SARA DE BACALLÀ

Pl. del Mercadal, 16 • 977 340 707 
De dilluns a dissabte de 13 a 00 h. Diumenge de 13 a 16 h.

RESTAURANT 
CASA CODER 22

Com a tradició de començament del segle XX en què la classe 
burgesa de Reus baixava amb el carrilet a estiuejar a Salou, nosal-
tres oferim un viatge de tapa marinera amb un assortiment de 
fruits de mar i marisc amb un velouté i cobertura de pasta de full.

BAIXADA A LA MAR

Av. dels Països Catalans, 158 • 977 316 416 • De dilluns a dijous d’11.30 a 21.30 h. 
Divendres i dissabte d’11.30 a 16.30 h i de 19.30 a 23 h. Diumenge tancat.

RESTAURANT  
158 23

Risotto de bolets amb galeta de parmesà. Ingredients: 
arròs, ceba, bolets, nata vegetal i parmesà.

TRENCADÍS D’ARRÒS I BOLETS  
AMB VITRALL DE PARMESÀ

C. de la Font, 5 • 977 127 914 • De dimarts a dissabte de 13 a 15 h i de 
20 a 23 h. Apte per a celíacs.

RESTAURANT  
2R 24

Tàrtar de vedella tallat a ganivet amb salsa carbonara 
d’ou, formatge pecorino romà i guanciale, amb oli 
DOP Siurana i micromesclum.

TARTARE AURELIANA

C. de Sant Llorenç, 12 • 675 439 446 • De dimarts a dijous de 12 a 16 h i de 19.30 a 
23 h. Divendres i dissabte de 12 a 16 h i de 19.30 a 22 h. 
Diumenge de 12 a 16 h.

MA.LA.VITA 19

Llesca de pa amb fricandó de vedella amb salsa 
passada pel xino i xampinyons.

FRICANDÓ DE L’ÀVIA

C. de l’Alcalde Joan Bertran, 3 • 977 310 537 • De dimarts a dissabte 
de 12 a 16 h i de 19 a 22 h.  Diumenge de 12 a 16 h. Dilluns tancat.

RESTAURANT 
TUPÍ 26

Pa Bao Thai de pollastre cruixent, trencadís 
d’hortalisses i allioli dolç de sriracha.

BAO-THAI-AON

C. del Fossar Vell, 5 • 877 017 205 • Dilluns de 19 a 23 h. De dimarts a 
dissabte de 13 a 15.30 h i de 19 a 23 h. Diumenge tancat.

SAWÀDDEE KÀ -  
MENJAR TAILANDÈS 27

Suquet-Curri de gamba amb llet de coco i mantega 
fumada.

SUQUET

C. del Galió, 4 • 977 340 219 • De dilluns a divendres de 20 a 23 h. 
Dissabte de 13 a 15.30 h i de 20 a 23 h . Diumenge tancat.

TAPES  
I TAPES 28

Deliciós cor de carxofa farcit d’estofat de bou i arròs, 
cobert amb formatge de cabra gratinat i cruixent 
sobre pinzellada de romesco.

CARXOFA EMBOLADA

C. de Martí Napolità, 7 • 977 323 280 
De dimarts a diumenge de 19 a 23h. Dilluns tancat.

TAVERNA  
DESPERTAFERRO 29

Samfaina de verdures km 0 amb cruixent de pernil 
serrà i crema de formatge de cabra.

MOSAIC DEL CAMP

C. de Pubill i Oriol, 6 • 639 547 080 
Cada dia de 18 a 0.30 h. 

TXARANGA 30

Favetes saltades amb alls tendres i mosaic de 
fumats.

FAVETES DE PRIMAVERA

Pl. de les Peixateries Velles, s/n • 977 345 437  
Cada dia de 13 a 16 h i de 20 a 00 h.

RESTAURANT  
ROSA DELS VENTS 25

Rigatoni amb tàrtar de llom amb ceba dolça, toc 
d’aire d’alls amb goteig de “salsa al Pepe”.

REVOLUCIÓ MODERNISTA

Raval de Santa Anna, 54 • 977 590 881 
De dijous a diumenge de 20 a 23.30 h. 

URBAN 31

MENÚS 
DE TAPES

Més informació a:
gastronosfera.com i ganxetpintxo.cat

VOLS SABER-HO TOT SOBRE
LES MILLORS TAPES DE REUS?

SEGUEIX LA RUTA DES DEL TEU MÒBIL.

Nems de xató

Empedrat d’edamame

Sardines en escabetx d’algues i umeboshi

Escudella de peus de porc amb naps

Pastís de cap i pota amb samfaina 

Pollastre a la catalana 

Menjar blanc i rataia

Del 16 al 26 de maig de 2019,  gaudeix de 

la catorzena edició de la Ganxet Pintxo, 

que arriba més modernista que mai. La 

Ganxet Pintxo es modernitza per reivindicar 

aquest llegat gastronòmic tan propi de la 

cultura i tradició catalanes, i per fer valdre la 

importància del modernisme a la ciutat de 

Reus.

Així, entre els trenta-tres establiments 

participants, trobareu creacions 

grastronòmiques basades en aquesta cuina 

de principis del segle XX.

LA GANXET PINTXO ES MODERNITZA

CONCURS 

URNA

/SOPAR

VOTA LES MILLORS
TAPES I ENTRA AL SORTEIG 

D’UN ÀPAT PER A DUES 
PERSONES EN UN DELS 

MILLORS RESTAURANTS 
DE LA PROVÍNCIA

Estrella Damm en recomana el
consum responsable. Alc. 5,4º.



DESCOBREIX EL MODERNISME DE REUS
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CASA RULL (1900)  
Lluís Domènech i 
Montaner

Destaca per la seva 
façana d’inspiració me-
dieval, amb una elegant 
balconada amb decoració loral a la primera 
planta. Cal recalcar-ne la resta d’elements deco-
ratius, que fan referència a la professió de no-
tari del seu propietari, Pere Rull, amb la ploma, 
les inicials PR i altres referències al·legòriques. 

CASA GASULL (1911)  
Lluís Domènech  
i Montaner 

Va ser construït com a habi-
tatge, oicina i magatzem de 
l’empresari Fèlix Gasull, dedicat 
a la producció d’oli verge extra. Destaca espe-
cialment el mosaic decoratiu de sobre de les 
inestres i que va muntar un operari italià que 
es va desplaçar expressament a la ciutat. 

CASA PUNYED (1900) 
Pere Caselles i Tarrats

Façana d’obra vista, inspiració 
medieval i referències a la 
senyera són constants en les 
obres del modernisme català, 
tal com s’aprecia a l’elegant 
façana d’aquesta casa, amb 
personatges decoratius que 
criden l’atenció dels vianants.

CASA ANGUERA (1905) 
Pere Caselles i Tarrats

El que més atreu l’atenció 
d’aquest ediici és l’exhuberant 
decoració loral de la seva 
façana. És l’únic exemple de 
l’arquitecte Caselles d’aquesta 
frondositat. El motiu escollit 
més destacat és la rosa, símbol de la ciutat, 
reproduït en grans dimensions.

ESTACIÓ ENOLÒGICA 
(1906) 
Pere Caselles i Tarrats

En el moment de la 
seva construcció, va 
ser considerat el millor conjunt d’ediicis 
destinat a la viticultura i l’enologia. A la façana 
principal s’hi han representat escultòricament 
diversos fruits del camp (raïm, avellanes, olives, 
magranes...), tot fent referència a la funció de 
l’ediici. 

CASA GRAU (1910) 
Pere Caselles i Tarrats

Diuen que el seu propietari, 
de qui iguren les inicials a la 
façana, havia fet un viatge a 
Brussel·les per aprendre francès, 
i que el record de l’arquitectura 
modernista de la ciutat va 
inspirar les seves formes.

ESCOLES PRAT DE LA RIBA (1908-1917) 
Pere Caselles i Tarrats

El disseny dels diferents espais de l’escola 
respon a l’interès de l’arquitecte per seguir els 
nous corrents de reforma pedagògica de l’èpo-
ca, que aquí es relecteixen amb aules espaio-
ses, grans inestrals que permeten l’entrada de 
la llum natural i un pati de jocs. Cal destacar 
molt especialment els quatre plafons ceràmics 
que, sent aquest ediici una escola, representen 
diferents passatges de l’Evangeli relacionats 
amb la infantesa. 

CASA NAVÀS  
(1901-1907) 
Lluís Domènech  
i Montaner

La «guapa del Mercadal» 
és, per la seva decoració 
interior, un cas únic en el panorama del moder-
nisme europeu. Tot i que durant la Guerra Civil 
la casa va perdre la torre de la cantonada i el 
coronament orginal a causa d’un bombardeig, 
l’ediici encara conserva tot el seu esplendor 
original amb la ceràmica, els mosaics, els 
vitralls, el treball escultòric en pedra i el mo-
biliari, que són magníics exemples de les arts 
decoratives del modernisme. 

CASA MUNNÉ (1904)  
Pere Caselles i Tarrats

L’element més captivador de 
la façana és la bella tribuna 
cantonera de ferro i vidre, que 
reforça la bellesa d’aquest 
singular ediici i potencia la 
seva presència, segurament inspirada per les 
obres de construcció de la propera casa Navàs, 
que s’entreveu al inal del carrer de Jesús. 

CASA PINYOL (1910) 
Pere Caselles i Tarrats

Destaca especialment pels 
bells rostres femenins que 
decoren la part superior 
de la seva façana principal, 
d’inspiració centreeuropea, 
que converteixen aquesta casa 
en una de les poques del modernisme de Reus 
amb aquest tipus de decoració.
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