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El perquè de la Campanya
Gastronòmica del peix de roca
de Begur
Hi ha una tendència molt general a considerar la
costa de Begur com el millor exponent de la

Costa Brava. Al cantó de la inigualable bellesa
del paisatge, cal afegir-hi una altra qualitat: en el

fons de les cristal·lines aigües que acaronen –o envesteixen, en dies de temporal- la costa s’hi troba una
gran diversitat de peixos, que en el seu conjunt
anomenem peix de roca.

El protagonisme del peix de roca dins la cultura

gastronòmica de Begur és notabilíssim. No podia
ser menys en una vila marinera.

Es cuina d’infinites maneres: el suquet, el peix al
forn, a la brasa, fregit...

És per aquest motiu que durant la primavera els
cuiners dels nostres restaurants ens ofereixen aquesta

campanya gastronòmica durant la qual es pot gaudir
de la degustació d’un menú especial i únic de les

costes de Begur. Totes aquestes delícies culinàries
es basen, doncs, en aquest preuat peix.
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Casa Juanita
C. Pi i Ralló, 7
Tel. 972 622 013
www.casajuanita.cat

Aperitiu de benvinguda amb copa de cava
Peralada o copa de cervesa Inedit
Amanida de l’àvia Juanita
Escopinyes al forn de llenya
Pop a la brasa amb oli de paprika
Peix de roca al forn segons mercat (molla
negra, sard, morruda, serrà, penegal…)
Tarta Tatin amb gelat de canyella
Preu per persona: 42€
(taules completes)

El menú inclou aigua, cervesa Inedit, vi i/o cava Castell de Peralada i cafè.
Preu amb IVA inclòs.
Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un sorteig d’un
sopar i d’una estada de cap de setmana a Begur.
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Costa Brava
Platja de Sa Riera, s/n
Tel. 972 622 093
www.esbas.cat

Cornet de mousse de gamba d'aquí amb copa de
cava Peralada o copa de cervesa Inedit
Amanida escabetxada de llobarro al romaní
Arròs caldós amb sepionetes i escamarlanets de
Palamós
Cremós de xocolata negra sobre crema lleugera
de llimona
Preu per persona: 38€
(mínim dues persones)

El menú inclou aigua, cervesa Inedit, vi i/o cava Castell de Peralada i cafè.
Preu amb IVA inclòs.
Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un sorteig d’un
sopar i d’una estada de cap de setmana a Begur.

PEIX DE ROCA 2016 - BEGUR

Fonda Caner
c. Pi i Ralló, 10
Tel. 972 622 391
www.fondacaner.com

Xató d’enciams amb rap i pèsols
Humus de llenties i cloïsses amb greixons de
dorada
Farcellets de peix i bolets amb una crema d’ordi
i pernil a l’ametlla
Fideuada de quinoa amb verdures, aigua de
mar, algues i brou de marisc i peix de roca
Platillo de pop amb la seva tinta i cebetes
o
Peix segons mercat
Carro de pastisseria de la casa
Preu per persona: 40€
(taules completes)

El menú inclou aigua, cervesa Inedit, vi i/o cava Castell de Peralada i cafè.
Preu amb IVA inclòs.
Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un sorteig d’un
sopar i d’una estada de cap de setmana a Begur.
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Galena - Mas Comangau
C. Ramon Llull, 1 (Urb. Residencial Begur)
Tel. 972 623 210
www.mascomangau.com

Aperitiu de la masia
Pebrots del piquillo farcits
de rascassa i gambes
Suquet de peixos
Pannacotta amb coulis de fruits vermells
Preu per persona: 40€
(taules completes)

El menú inclou aigua, cervesa Inedit, vi i/o cava Castell de Peralada i cafè.
Preu amb IVA inclòs.
Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un sorteig d’un
sopar i d’una estada de cap de setmana a Begur.
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Hostal Sa Rascassa
Cala d’Aiguafreda, 3
Tel. 972 622 845
www.hostalsarascassa.com

Assortiment de closca a la planxa
(musclos de roca, escopinyes, tellerines i
escamarlans)
Copa de cava Peralada o copa de cervesa
Inedit
Amanida d’alvocats, gambes i vinagreta de
llima
Dorada salvatge ‘a la espalda’
Pedres de xocolata
i una copa de garnatxa roja de l’Empordà
Preu per persona: 60€
(taules completes)

El menú inclou aigua, cervesa Inedit, vi i/o cava Castell de Peralada i cafè.
Preu amb IVA inclòs.
Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un sorteig d’un
sopar i d’una estada de cap de setmana a Begur.
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Hostal Sa Tuna
Passeig de l’Àncora, 6 - Platja de Sa Tuna
Tel. 972 622 198
www.hostalsatuna.com

Entremès de rascassa
Paper d'arròs cruixent amb alga de Sa Tuna i
tàrtar de rascassa
Tiradito de rascassa i cítrics amb petita amanida
de fonoll marí encurtit
Rascassa fumada amb ginebró de Sa Tuna
damunt de coca de romaní
Arròs a la brasa amb peix de rebuig
Terrina de fruites de temporada amb gelat de vi
de missa
Preu per persona: 50€
(taules completes)

El menú inclou aigua, cervesa Inedit, vi i/o cava Castell de Peralada i cafè.
Preu amb IVA inclòs.
Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un sorteig d’un
sopar i d’una estada de cap de setmana a Begur.

“El que m’ha deixat un record més viu de Fornells és el
que fa referència a les coses dels peixos i de la pesca.
Aquestes coses són en la meva memòria inseparables de
la cuina del peix –de la simple, exquisida, cuina del peix
de Fornells.”
Josep Pla

Josep Pla (1897-1981) va tenir una intensa relació amb Begur, tant literària
com personal. Després de la guerra civil, el 1939, es va instal·lar a Fornells i
va viure durant temporades intermitents a la nostra vila.
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Hotel Aigua Blava
Platja de Fornells, s/n
Tel. 972 622 058
www.hotelaiguablava.com

Entreteniment fred i calent amb copa de cava
Peralada o copa de cervesa Inedit
Bikini de llobregant blau i cruixent d’algues
Pèsols ofegats amb espardenyes
Suprema de mero amb saltejat de carxofes
o
Tronc de rap rostit amb gambes de Palamós
Torta de cheesecake
Llaminadures
Preu per persona: 58€
(taules completes)

El menú inclou aigua, cervesa Inedit, vi i/o cava Castell de Peralada i cafè.
Preu amb IVA inclòs.
Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un sorteig d’un
sopar i d’una estada de cap de setmana a Begur.
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Hotel Sa Punta
c. des Forns, 21
Tel. 972 667 376 – 972 636 410
www.hotelsapunta.com

2 tapes d’aperitiu
Caneló de peix de roca amb bolets i sobre una
crema de crancs
Suprema de peix de roca amb arròs cremós de
l’Estany de Pals
Gelat de iogurt amb fruits vermells
Petits fours
Preu per persona VINS NO INCLOSOS: 43€
(taules completes)

El menú inclou aigua i cafè. Preu amb IVA inclòs.
Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un sorteig d’un
sopar i d’una estada de cap de setmana a Begur.
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La Cuina de l’Hotel Classic
C. Pi i Ralló, 3
Tel. 972 622 010
www.hotelclassicbegur.com

Aperitiu del dia amb copa de cava Peralada o
copa de cervesa Inedit
Musclos al vapor aromatitzats amb fonoll i llima
kaffir
Amanida de pop i vinagreta de cítrics i gingebre
Roger amb tempura d’arròs i sal de flor
Arròs negre amb calamarsets, fumet de peix de
roca i garoines de mar
Crema catalana de la Lola de Telefunus
Preu per persona: 35€
(taules completes)

El menú inclou aigua, cervesa Inedit, vi i/o cava Castell de Peralada i cafè.
Preu amb IVA inclòs.
Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un sorteig d’un
sopar i d’una estada de cap de setmana a Begur.
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Hotel Mas Ses Vinyes
Ctra. GIP 6531 de Palafrugell a Begur Km 1.2
Tel. 972 301 570
www.massesvinyes.com

Copa de cava Perelada o copa de cervesa Inedit
de benvinguda
El petit aperitiu de marinats
Crema de musclos de roca amb cloïsses al vapor
de cava i romaní
Esponjós d’escórpora amb gelatina de cervesa i
coulis de llimona i menta
Medallons de rap i gambes amb suquet de
romesco, pèsols i patates confitades al vi
Aires dolços i frescos de Mas Ses Vinyes
Preu per persona: 32€
(taules completes)

El menú inclou aigua, cervesa Inedit, vi i/o cava Castell de Peralada i cafè.
Preu amb IVA inclòs.
Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un sorteig d’un
sopar i d’una estada de cap de setmana a Begur.
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Parador d’Aiguablava
Platja d’Aiguablava
Tel. 972 622 162
www.parador.es

Terrina de rap amb gelé de pebrot vermell
escalivat
Musclo de roca farcit
Rossejat de sèpia i gamba
Suquet de barca
Cremós de xocolata amb coulis de pera
Preu per persona: 45€
(es pot fer individualment)

El menú inclou aigua, cervesa Inedit, vi i/o cava Castell de Peralada i cafè.
Preu amb IVA inclòs.
Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un sorteig d’un
sopar i d’una estada de cap de setmana a Begur.
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Sa Caleta
c. Pi i Ralló, 3
Tel. 972 622 625

Copa de cava Peralada o copa de cervesa
Inedit de benvinguda
Aperitiu
Vieira planxa amb foie i gamba de Palamós
sobre fons de salsa bearnesa
Cocotxes de bacallà i gambes de Palamós al pil
pil
Ous de corral trufats amb tronc de peix de roca,
segons mercat
Postres de la casa
Preu per persona: 78€
(mínim dues persones)

El menú inclou aigua, cervesa Inedit, vi i/o cava Castell de Peralada i cafè.
Preu amb IVA inclòs.
Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un sorteig d’un
sopar i d’una estada de cap de setmana a Begur.
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Toc al Mar
Platja d’Aiguablava, 8
Tel. 972 113 232 - 674 020 273
www.tocalmar.cat

Sopa rostida de rascassa a les brases d’alzina
Coca de recapte & peix de roca, ceba sofregida
i formatge d'Ullastret
Arròs de peix de roca al forn de llenya d’alzina
Recuit de drap d’Ullastret & mel i pinyons
Preu per persona: 45€
(taules completes)

El menú inclou aigua, cervesa Inedit, vi i/o cava Castell de Peralada i cafè.
Preu amb IVA inclòs.
Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un sorteig d’un
sopar i d’una estada de cap de setmana a Begur.

ACTIVITATS PEIX DE ROCA 2016
DISSABTE 30 D’ABRIL
Presentació de la XVIII Campanya Gastronòmica del Peix de Roca per part
del sr. Delfí Sanahuja, enòleg de Castell de Peralada, millor enòleg català del 2015.
Hora: 12 del migdia - Lloc: Sala de Plens Ajuntament
A continuació, degustació de tastets de peix de roca acompanyats d’una copa de
cava i d’una copa de cervesa Inedit, a càrrec dels restaurants participants en la
campanya gastronòmica.
Cada restaurant participant en la campanya gastronòmica prepararà un tast basat
en el peix de roca. El públic assistent podrà adquirir tiquets per degustar els tastets.
Lloc: Plaça de la Vila

DIVENDRES 6 DE MAIG
NAC (Nit dels Amants del Cinema)
Projecció de la pel·lícula de temàtica gastronòmica: Un viaje de diez metros
A continuació, debat temàtic.
Hora: 10 de la nit - Lloc: Cinema Casino

DISSABTE 14 DE MAIG
IX Fira del Mar i botiga al carrer
Hora: Durant tot el dia - Lloc: Centre del poble
Taller per la mainada
Hora: 11 del matí - Lloc: Plaça de la Vila
Organitza: Xiks

DISSABTE 21 DE MAIG
IX Concurs de Cuina Popular Peix de Roca
Possibilitat de tastet popular dels plats presentats.
Hora: 12 del migdia - Lloc: Plaça de la Vila
Lliurament de premis del IX Concurs d’Aparadors Peix de Roca
Hora: 1 del migdia - Lloc: Plaça de la Vila

27, 28 i 29 DE MAIG
Begur en Flor
Durant tot el cap de setmana trobareu el poble guarnit, els carrers engalanats,
música, concursos,... A Begur, és temps de flors!!!
Organitza: Associació de Comerç i Turisme de Begur
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