
1. Antiga Brasa

Torre Galatea
Milfulls amb bacallà i taronja / Millefeuilles with salt cod and orange

L'ou en suspensió
Salmó fumat, ou escaldat en suspensió de gelatina
Smoked salmon, poached egg in suspension of gelatine

La formiga enfiladissa
Paté de foié amb reducció de mango / Pâté of foie with reduction of mango

La panera de Dalí
Aladroc fresc a la pasta brisa / Fresh anchovy in brisée pastry

Plat de pobre
Crema salmorejo amb ou dur i cruixent de pernil
Chilled soup with hard-boiled egg and crunchy ham wafer

Monstre marí
Calamar farcit de puntes de pop cruixent
Squid stuffed with crunchy octopus tentacles

18� 2. Cal Music Restaurant-Taverna

Les caprices pincés princiers
Plats exòtics / Exotic dishes

Les "je mange GALA"
Afrodisíacs / Aphrodisiacs

L’atavisme désoxyribonucléique
Vegetals / Vegetables

Les sputniks astiqués d’asticots statistiques
Cargols i granotes / Snails, frogs

Les cannibalismes de l’automme
Ous / Eggs

Les montres molles en sommeil
Porc / Pork

18� 3. Can Modest

Persistència de la memòria
Pastís de carbassó, escalivada i anxoves
Cake of courgette, roast vegetables and anchovies

Poesia d'Amèrica
 / Ravioli of oxtail and 4 cheesesRavioli de cua de bou i 4 formatges

Galatea de les esferes
Calamar farcit d'olives amb anxoves i vinagreta d'olives negres
Squid stuffed with olives with anchovies and vinaigrette of black olives

Venus i Cupido
/ Salt cod with crunchy noodlesBacallà amb fideus de fil cruixent 

Cara de la guerra
Medalló de filet de porc ibèric amb confitura de pebrots
Medallion of fillet of Iberian ham with pepper preserve

Singularitats
Crêpe farcida de gelat de vainilla amb cobertura de xocolata calenta
Crêpe filled with vanilla ice-cream covered with hot chocolate

18� 4. Cap i Pota

"No hi ha res que pugui considerar-se massa mucós, ,tremolós, o ignominiós
per a ser desitjat." Salvador Dalí, - la vida secreta 1942-

Amanida Xató 1 - Escarola amb romesco i oliva negre d'Aragó
Escarola, salsa romesco: Nyores, fruits secs, alls i tomàquets escalivats, sal i
pebre, vinagre, oli d'oliva verge, olives negres d'Aragó en oli
Escarole, romesco sauce: nyora peppers, dried fruits, roast garlic and tomato,
salt and pepper, vinegar, virgin olive oil, Aragon black olives in oil

Amanida Xató 2 - Tonyina roja confitada a casa, amanida
amb ceba de Figueres al cop de puny
Tonyina roja, ceba de Figueres, oli d'oliva, tàperes, polsim de cinc pebres,
polsim de pell de llimona, sal gruixuda. / Red tuna, onion of Figueres, olive oil,
capers, pinch of five peppers, pinch of lemon peel, rock salt

Amanida Xató 3 - Anxoves de l'Escala amanides amb vinagre Forum
 / Anchovies, olive oil, Forum vinegarAnxoves, oli d'oliva, vinagre Forum.

Amanida Xató 4 - Esqueixada de bacallà
Bacallà esqueixat i dessalat, oli d'oliva, ceba tendre tallada fina, all tendre
tallat fi, tomàquet tallat a dauets. / Shredded and desalted salt cod, olive oil,
finely-chopped tender onion, finely-chopped young garlic, diced tomato

Patates amb sobrassada
Patates mitjanes cuites amb aigua i sal, sobrassada dolça de Mallorca.
Medium-sized potatoes cooked in water and salt, with sweet sobrassada
sausage from Mallorca

Botifarra de perol esparrecada amb cigrons de la Mariona de Lladó
Butifarra del Perol, cigrons bullits i saltats amb la butifarra.
Fresh botifarra sausage, chick-peas boiled and salted with the sausage

18� 5. Coordenades Restaurant

Capuccino de sopa d'all (amb aquesta sopa Salvador Dalí se'n
llepava els dits)

 / Garlic, bread, olive oil and waterAll, pa, oli i aigua

Caneló de bolets sense pasta fresca (la beixamel fa d'embolcall de
la farsa surrealista)

 / Onion, wild mushrooms, cheese and milkCeba, bolets, formatge i llet

Ous tous trencats amb llagostins sense llagostins (ous tous que
apareixen en el retrat fet per Salvador Dalí a Santa Agatha)

 / Eggs, potatoes, king prawnsOus, patates, llagostins

Arròs cremós de ventresca de xai confitada (Salvador Dalí era un
apassionat de les costelles de xai, en el seu defecte utilitzem la
ventresca)

 / Rice, lamb belly fat, chivesArròs, ventresca de xai, ciboulette

L'Empordà, la sirena i el pastor, mar i muntanya (Salvador Dalí era de
l'Empordà, així doncs, fem referència a la sardana de la nostra terra)
Patata, botifarra dolça, llagostins i aire de mar
Potato, sweet botifarra sausage, king prawns and sea air

Ull tallat (seqüència de la pel·lícula "Un chien andalou" de Luís
Buñuel i guió de Salvador Dalí i Buñuel)
Formatge, xocolata blanca, sèsam negre
Cheese, white chocolate, black sesame

18� 6. Cuina 22

L'edat d'or
 / Rock of foie with goldRoca de foie amb or

La mel és més dolça que la sang
 / Cupcake of beetroot and honeyCupcake de remolatxa i mel

La madonna de Port-Lligat
 / Ceviche of Port-Lligat meagreCebiche de corbina Port-Lligat

El misteri de les esferes
 / Spoon of cloud of rice with caviarCullera de núvol d'arròs amb caviar

Simfonia de vermells i "pings"
 / Gazpacho of tomatoes and strawberriesGaspatxo de tomàquets i maduixes

La metamorfosi de Narcís
Ou de xocolata blanca i fruita de la passió
Egg of white chocolate and passionfruit

12� 7. Duran Hotel & Restaurant

La metamorfosi de la cirera i les seves microesferes
 / Iced Kir Royal with cherry pearlsGranissat de Kir Royal amb perles de cirera

La sardina que va ser testimoni de l'Odissea d'Ulisses
Tàrtar de tomàquet, sardina marinada, oli d'alfàbrega
Tartare of tomato, marinated sardine, basil oil

L'all tendre que enrampa una gamba
All tendre cruixent, cua de gamba, salsa romesco
Crunchy young garlic, tail of shrimp, romesco sauce

El cistell de pa que no és de pa, collonet de guatlla i núvol
de patata
Cruixent de parmesà, ou de guatlla, escuma de patata
Crunchy wafer of parmesan, quail egg and potato foam

Construcció tova de vedella amb ceba dolça i vi espès
Melós de vedella, melmelada de ceba, toffee de vi
Succulent beef, onion jam, wine toffee

La morfologia del bigoti i l'espectre de les verdures en capes
Milfulls de verdures amb cremós de iogurt i bigoti de coca de vidre
Millefeuilles of vegetables with creamy yogurt source and moustache of glazed
flatbread

18�

9. El Motel (Hotel Empordà)

Carpaccio de tonyina d'Almadraba amb foie-gras d'ànec
Llom de tonyina, foie-gras d'ànec, oli de festucs
Tuna loin with duck foie-gras, pistachio oil

Caneló de codonyat amb formatge fresc i pinyons "coses
i moments"

 / Quince preserve, fresh cheese, pine nutsCodonyat,formatge fresc, pinyons

Croqueta de marisc "au telèfon llagosta"
 / Rascasse, monkfish, rock lobsterEscòrpora, rap, llagosta

Ou de guatlla dins el món dalinià
Ou de guatlla, espinacs, crema de carxofes
Quail egg, spinach, cream of artichoke

Carxofes Carles-Jordi Guardiola, edició La Magrana,
especial Port-Lligat

 / Artichokes Olive oil Ham brothCarxofes, oli d'oliva, brou de pernil

El bunyol de l'Empordà a la crema
 / Pastry, pastry cream, sugarPasta, crema pastissera, sucre

18�

8. El Dynàmic

Pa amb bigotis i tomàquet
Pèssic de tomàquet, anxova de l'Escala, oli d'oliva, sal
Pinch of tomato, anchovy of L'Escala, olive oil and salt

Airbag capresse
Massa d'airbag, mozzarella, tomàquet, alfàbrega
Mass of airbag, mozzarella, tomato and basil

Sushi tou
Arròs, tonyina, cogombre, alga nori, wasabi
Rice, tuna, cucumber, alga nori and wasabi

Dynàmic fried ibèric 
Tires de carn ibèrica, farina, ou, sal, pebre
Strips of Iberian pork, flour, egg, salt and pepper

La peixera de monstres marins
Peix, peix, suquet de peix, patates amb peix
Fish, fish, fish stew and potatoes with fish

Pa amb tomàquet (sense tomàquet), oli, sal
Tomàquet cherry, torradetes, oli, sal
Cherry tomato, small toast slices, oil and salt

18�

11. El Vermut

La bomba Dalyrium
Bomba Barceloneta (cremòs de patata amb carn)
Bomba Barceloneta (cream of potato with meat)

Bigotis
2 filets d'anxova del Cantàbric "000" amb pebrot del piquillo escalivat
2 fillets of Cantabrian anchovy "000" with roast piquillo pepper

Els plaers il·luminats
2 bombetes El Vermut de ceps i bacallà
2 'little bombs' of El Vermut of penny-bun mushrooms and salt cod

Al·lucinació daliniana
Carpacció de peus de porc amb vinagreta de fruits secs
Carpaccio of pig's trotters with dried fruit vinaigrette

L'enigma de l'ou
Ou escumat amb parmentier trufat i cruixent de cansalada
Poached egg with truffled parmentier and crunchy bacon

La temptació de Sant Antoni
Bikini de tòfona d'estiu amb fines làmines de pernil d'aglà
Toasted sandwich of summer truffle with fine layers of acorn ham

18�10. El Pa Volador

Es serrà panegal sortint de Port-Lligat
Peix, marisc i roca comestible amb fons marí
Fish, shellfish and edible rock with seabed

Ses tripes de bacallà amb cargols
Mar i muntanya de cargols de terra, bacallà al pil-pil i bull negre
Sea and mountain dish of snails and salt cod in pil-pil 

Es conill del Pla de Tudela tractat com un tataki
Llom de conill marinat amb gingebre i samfaina dolça
Marinated rabbit loin with ginger and sweet samfaina

Sa costella de xai en equilibri
Espatlla farcida amb fruits secs, salsa de cireres i costella arrebossada
Shoulder of lamb stuffed with dried fruits, cherry sauce battered lamb 

Ses meues arrels àrabs
Baklava de l'Empordà amb poma i botifarra dolça
Empordà baklava with apple and sweet sausage

El llagut de la gala amb aromes del Cap de Creus
Pasta brisa farcida de trufa i perfum d'herbes
Brisée pastry stuffed with truffle and perfume of herbs

18�

La pesca de la tonyina (1967)
 / False ravioli of tunaFals ravioli de tonyina

Lluna i cargol de mar sobre una roca (1928)
 / Sea snail and air of lemonCargol de mar i aire de llimona

El camí de l'enigma (1981)
Patata, ou escumat de guatlla i bacó cruixent
Potato, poché of quail and crunchy bacon

L'últim sopar (1955)
 / Fillet, foie poêlé, bread and wineFilet, foie poêlé, pa i vi

Galatea de les esferes (1952)
Vodka, llet merengada i pètals de rosa cristal·litzats
Vodka, meringued ice cream and crystallised rose petals 

Ous al plat sense plat (1932)
Gelatina de coco i rovells de mango amb sucre violeta
Gelatine of cocoanut and yolk of mango with violet sugar

12. Emporium
,

18� 13. Granada Vins

Pa de 3 crostons amb cua de bou
 / Oxtail stewed in mistelaCua de bou guisada a la mistela

Dau de bacallà a la mussolina d'all tendre
 / Gratinated salt cod Bacallà gratinat

Timbal d'albergínia amb ibèric
Albergínia escalivada i crema de pernil
Roast aubergine and cream of ham

Ou escumat amb parmentier trufat
Parmentier de patata amb oli trufat
Parmentier of potato with truffled oil

Medalló de filet farcit
Filet de porc farcit amb camembert i ceps
Fillet of pork stuffed with camembert and pennybun mushrooms

Tataki de tonyina amb formiguetes negres
Tonyina fresca marinada amb sèsam negre
Marinated fresh tuna with black sesame

18� 14. La Queixalada

Gala
 / Foie with tomato jamFoie amb melmelada de tomàquet

Boxejador
 / Baby chorizo with parmesanXoricet amb parmesà

Maternitat
/ Goat's cheese with honeyFormatge de cabra amb mel 

La sardana de les bruixes
Carn amb salsa de ceps i reducció de vi
Meat with penny-bun mushroom sauce and reduction of wine

Pescador de Cadaqués
 / Anchovies with natural tomato Anxoves amb tomàquet natural

La festa de l'ermita
Coca de carxofa amb pernil del país i parmesà
Artichoke flatbread with local ham and parmesan

12�

Matrimoni amb Gilda
Anxova en salaó amb seitó marinat, olives farcides d'anxova i bitxo en vinagre,
presentat amb forma de pinxo
Salted anchovy with marinated fresh anchovy, olives stuffed with anchovy and
chilli in vinegar, presented as a 'pincho'

Tres tristos tigres
 / Stuffed, battered and fried musselsMusclos farcits, arrebossats i fregits

Xistorra encamisada en broqueta
Xistorra de Pamplona embolicada en pasta brisa i fregida, presentada amb forma
de broqueta / Pamplona chistorra wrapped in brisée pastry and fried, presented
in the form of a brochette

Viatge a Itàlia
Risotto de salmó fumat a la crema d'anet
Risotto of smoked salmon with dill sauce

Viatge a Andalusia
 / Oxtail in red wine sauceCua de toro amb salsa de vi negre

Viatge a París
Petites escalopines de vedella amb salsa Cafè de París
Small veal escalopes in Café de Paris sauce

16. Meson Asador
,

18�15. Lizarran Figueres

In-saladilla
 / Russian salad and rice wafersEnsaladilla russa, neules d'arròs

Ou esclatat
 / Poached egg with potatoesOu escaldat amb patates

Barretines de ba-callà-r
Pebrots del piquillo, brandada de bacallà casolana
Piquillo peppers, home-made salt-cod brandade

Gambes sense antenes crisp crisp 
 / Shrimp tails, eggs and flourCues de gambes, ous i farina

1, 2, 3... botifarra de fira!
Botifarra, cotó de sucre, canyella en pols
Botifarra sausage, barba-papa, and powdered cinnamon

Crema catalana sense cullera
Llet, ous, pell de taronja, pell de limona, maicena, sucre, canyella
Milk, eggs, orange peel, lemon peel, cornflour, sugar and cinnamon

18� 17. Montserrat càtering

A la vora de la mar
Sandvitx de carpaccio de gamba amb vinagreta de fruits secs
Sandwich of shrimp carpaccio with vinaigrette of dried fruits

La cistella de pa
Brioix al vapor amb pop i samfaina
Steamed brioche with octopus and samfaina

Natura morta amb albergínies
 / Flatbread with aubergine and smokedCoca amb albergínia i anxova fumada

anchovy

Natura morta amb peres
 / Wafer of cinnamon with foie and pearsGaleta de canyella amb foie i peres

Pescadors al sol
Mousse de salmó amb tàrtar de llagostins
Mousse of salmon with tartare of king prawns

Autoretrat tou amb bacó fregit
Formatge de cabra amb festucs i cruixent de bacó
Goat's cheese with pistachios and crunchy bacon

12�

18. Nou Saboya 18� 19. Restaurant Annie-Hall

Venus i el Mariner
Amanida de carxofes, bacallà i llàgrimes de mel
Salad of artichokes, salt cod and teardrops of honey

L'esperit nouveau
Coca de sardines i poma amb oli de vainilla
Flatbread of sardines and apple with vanilla oil

Pell de gallina inaugural
Ous escumats de guatlla, amb bleda, rave, sobrassada
Poached quail eggs, with beetroot and sobrassada sausage

La filosofia del camembert
Saltat de gírgoles i cansalada amb camembert
Sautée of oyster mushrooms and bacon with camembert

Dofins i sirenes
 / Carpaccio of octopus with parmentierCarpaccio de pop amb parmentier

Corona
Broqueta de llagostí amb pasta kataifi i salsa romesco
Brochette of king prawn with kataifi pasta and romesco sauce

18� 20. Restaurant Antaviana

Verd i fresc
 / Asparagus and smoked sardineEspàrrecs i sardina fumada

Blanc i salat
 / Salt cod brandadeBrandada de bacallà

Blau i àcid
 / Pickled mackerelVerat escabetxat

Rosa i umami
 / Sushi of salmonSushi de salmó

Vermell i picant
 / Tartare of Charolais ox meatTàrtar de bou Charolais

Groc i dolç
Crema de llimona, iogurt i fruits vermells
Cream of lemon, yogurt and red fruits

18� 21. Restaurant Bon Retorn

La vida ha d'ésser una festa continuada
Brandada de bacallà amb coulis de pebrots del piquillo
Salt-cod brandade with coulis of piquillo peppers

El temps és una de les poques coses que ens queden
Broqueta de magret d'ànec i poma amb suc de rostit
Brochette of magret of duck and apple with roast sauce

Qui vol interessar als altres ha de provocar-los
 / Tartare of salmon with quail eggTàrtar de salmó amb ou de guatlla

Una pintura és una fotografia feta a mà
Pastís d'escòrpora amb musclos de roca i escuma de mar
Rascasse cake with rock mussels and sea foam

La vida és inspirar, respirar i expirar
Caneló de galta de vedella a la crema de formatge blau
Canneloni of cow's cheek with blue cheese cream

... més dolça que la sang
Ou de xocolata blanca amb rovell de fruita de la passió i ombra de fruits vermells
White chocolate egg with yolk of passionfruit and shadow of red fruits

18� 22. Restaurant Can Costa

Els primers dies de la primavera (1929)
Barreja d'enciam, formatge de cabra, nous pelades, ou de guatlla, tomàquet
cherry / Mixture of lettuce, goat's cheese, peeled walnuts, quail's egg,
cherry tomatoes

Torre Galatea
Arròs blanc, tomàquet, ou ferrat, tòfona ratllada
White rice, tomato, fried egg, grated truffle

Formiga come gamba
 / Potato, shrimpPatata, gamba

Una gallina xica, tica, mica, camacurta i ballarica
 / Chicken, soy and sugarPollastre, soja i sucre

"Va callar"
Bacallà, all, pebrot, ceba, oli d'oliva
Salt cod, garlic, pepper, onion and olive oil

Pijama de Gala
Flamet, pinya, prèssec en almívar, gelat, nata
Cream caramel, pineapple, peach in syrup, ice cream and whipped cream

18� 23. Restaurant Can Quim

Mae West
Perruca de salmó marinat, ulls de codonyat, nas de mòdena i boca de maduixa
Wig of marinated salmon, eyes of quince preserve, nose of Modena
and mouth of strawberry

Indàlit
 / Brick of wildBrick de bolets amb barretina de piquillo i bigoti de Pedro Ximénez

mushrooms with Catalan cap of piquillo and moustache of Pedro Ximénez

Cadillac plujós de bacallà
Broqueta de bunyols de bacallà, presentada en cotxe d'època (cedit per
Víctor Monfort) / Brochette of salt cod doughnut, presented in a vintage car
(loaned by Víctor Monfort)

Elefants dalinians
Elefant de potes llargues portador de croquetes de pollastre
Long-legged elephant carrying chicken croquettes

Torre Galatea
Vol-au-vent de crema de porros al roquefort, ous de guatlla i pans de 3 crostons
Vol-au-vent of cream of leaks with roquefort cheese, quail eggs and 3-crust
bread rolls

Si-Gala
 / Two Norway lobsters gratinated with allioliDos escamarlans gratinats amb allioli

18� 24. Restaurant Nou Imperial

Figueres
 / Ham croquettes, with Iberian hamCroquetes de pernil, amb pernil ibèric

Port-Lligat (Cadaqués)
Pop amb crema fina parmentier i saltat de calamarsons
Octopus with fine parmentier cream and baby squid

Tokio
Tataki de tonyina, soja, alvocat i tomàquet natural
Tataki of tuna, soy, avocado and natural tomato 

New-York
Hamburguesa amb melmelada de ceba al vi negre i ou ferrat de guatlla
Hamburger with onion jam in red wine and fried quail's egg

Púbol
 / Pig's trotters stuffed with snailsPeus de porc farcits amb cargols

Paris
 / Parfait of chocolate and coffee toffeeParfait de xocolata i toffee de cafè

18� 25. Restaurant Trànsit

Natura morta
 / Manchego cheese and sesameFormatge manxec i sèsam

Gelats temperats
 / Pesto conesCucurulls de pesto

Pollastre menja escamarlà
 / Chicken and king prawnPollastre i escamarlà

Llavis negres
 / Gyozas filled with cuttlefish in their inkGyozas farcits de sípia en la seva tinta

Rigatone de la mort
Rigatone farcit d'ànec i trompetes de la mort
Rigatone filled with duck and horn-of-plenty mushrooms

After mirror
Miralls d'Obulato amb menta i xocolata
Mirrors of Obulato with mint and chocolate

15� 26. Txot’s Sidreria

Cava a l'andalusa
Tomàquet madur, cogombre, all, ceba, pebrot, pa, aigua, sal, pebre
Ripe tomato, cucumber, garlic, onion, pepper, bread, water, salt and pepper

Mirada ibèrica
Meló, pernil ibèric, ceba, pa, sucre, llimona
Melon, Iberian ham, onion, bread, sugar, lemon

Cornetto de falsa maduixa
Brandada de bacallà, pebrots del piquillo, galeta
Salt-cod brandade, piquillo peppers and wafer

Els crustacis ponen ous? O bombes?
Llagostins, patata, farina, oli d'oliva
King prawns, potato, flour, olive oil

Txots burguesa amb foiermigues
Hamburguesa de vedella amb foie i falses formigues
Beef hamburger with foie and false ants

Músic d'esponja amb garnatxa de l'Empordà
 / Grenache, dried fruits, flour, cream, eggGarnatxa, fruits secs, farina, nata, ou

18�

Figueres treballa bé per recuperar la seva expressió gastronòmica i 
ho fa per tercer any consecutiu a través d'una proposta actual com 
és la tapa o tastet.
En aquest marc, celebrem la tercera edició dels Tastets Surrealistes, una 
oferta alimentària i lúdica que uneix allò que fa de Figueres una ciutat 
reconeguda mundialment, el Museu Dalí, amb una tradició hostalera 
amable i culinàriament d'una riquesa extrema. La materialització 
d'aquest concepte tindrà lloc del 11 de juny al 11 de juliol 2015, un mes 
en què la ciutat s'engalanarà amb una sèrie d'actes complementaris que 
faran el contrapunt ideal a aquest recorregut gastrosurrealista. En 
aquesta edició 26 establiments participants et presenten la inspiració 
daliniana a través dels seus plats. Escull la teva proposta maridada amb 
Inèdit, prova els 6 tastets a preus que van dels 12� a 18� i sorprèn el teu 
paladar amb propostes del tot surrealistes. Bon profit!

Figueres is working hard to recover its gastronomic expression 
and it is doing so for the third year running by means of an up-to-
date proposal: tapas or tastets. 
In this context, we are delighted to present the third edition of Surrealist 
Tapas, a gastronomic, entertaining offer that combines what makes 
Figueres a city that is recognised worldwide the Dalí Museum  with a 
tradition of friendly hotels and restaurants with extremely rich cuisine. 
This event will take place from the 11th of June to the 11th of July 2015, 
a month during which the city will festoon itself with a series of 
complementary events that will be the ideal counterpart to this 
surrealist gastronomic route. In this edition, 26 participating 
establishments share their Dalian inspiration which they express in 
their dishes. Choose your proposal and combine it with Inèdit beer, try 
out the six tapas options at prices ranging from �12.00 to �18.00 and 
surprise your palate with surreal proposals. Enjoy yourselves!

Tastets surrealistes
2015

Pa de 3 crostons amb cua de bou
 / Oxtail stewed in mistelaCua de bou guisada a la mistela

Dau de bacallà a la mussolina d'all tendre
 / Gratinated salt cod Bacallà gratinat

Timbal d'albergínia amb ibèric
Albergínia escalivada i crema de pernil
Roast aubergine and cream of ham

Ou escumat amb parmentier trufat
Parmentier de patata amb oli trufat
Parmentier of potato with truffled oil

Medalló de filet farcit
Filet de porc farcit amb camembert i ceps
Fillet of pork stuffed with camembert and pennybun mushrooms

Tataki de tonyina amb formiguetes negres
Tonyina fresca marinada amb sèsam negre
Marinated fresh tuna with black sesame

,
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1. Antiga Brasa
Av. Marignane, 8 / 872 98 95 75 
de dimarts a diumenge de 8 h a 23 h

2. Cal Music Restaurant-Taverna
Sant Josep Sol d’Isern, 3 / 972 67 74 45
de dimarts a diumenge de 13 h a 15.30 h i de 20 h a 23.30 h

3. Can Modest
Bruc, 20 (Pl.Jaume I) / 972 67 52 24 
dilluns migdia i de dimecres a diumenge de 10 h a 16 h
i de 20 h a 23 h

4. Cap i Pota
Vilafant, 35 / 972 50 34 73
de dimarts a diumenge de 13 h a 15.30 h i de 20 h a 22.30 h.
Caps de setmana cuina fins les 23 h. Diumenge nit tancat.

5. Coordenades Restaurant
Mestre Manuel de Falla, 2 (Plaça del Sol) / 972 50 05 82 
Juny: dimarts-diumenge. Juliol: dimarts-dissabte
de 13 h a 15.30 h i 20.30 h a 22.30 h

6. Cuina 22
Ctra. d'Olot, 22 (Vilafant) / 972 50 62 02  
de dimarts a diumenge de 9 h a 16 h 

7. Duran Hotel & Restaurant
Lasauca, 5 / 972 50 12 50
de dilluns a diumenge de 12.45 h a 16 h i de 20.30 h a 23 h

8. El Dynàmic
Monturiol, 2 / 972 50 00 03
de dilluns a diumenge de 12 h a 24 h. CUINA NON STOP.

9. El Motel (Hotel Empordà)
Av. Salvador Dalí, 170 / 972 50 05 62
de dilluns a diumenge de 12.45 h a 15.30 h i de 20.30 h a 22.30 h

10. El Pa Volador
Nou, s/n (Vilatenim) / 972 50 98 04 
de dilluns a dissabte de 12.30 h a 15.30 h i de 20.00 h a 22.30 h.
Diumenge de 12.30 h a 15.30 h

11. El Vermut
Sant Josep, 1 / 972 50 48 86 
de dilluns a dissabte de 12 h a 16 h i de 20 h a 24 h

12. Emporium
,

Rambla, 8 / 972 50 00 50  
de dilluns a diumenge de 8 h a 23.30 h

13. Granada Vins
Muralla, 1 / 679 46 72 89 
de dilluns a dissabte de 13 h a 17 h i de 19 h a 24 h

14. La Queixalada
Sant Pau, 59 / 972 50 89 74  
de dilluns a diumenge de 13 h a 15.30 h i de 20 h a 23 h

15. Lizarran Figueres
Monturiol, 3 / 972 50 66 67
de dilluns a diumenge de 9 h a 24 h. CUINA NON STOP.

16. Meson Asador
,

Pujada del Castell, 4 / 972 51 01 04
de dilluns a diumenge de 12.30 h a 16 h i de 19.30 h a 23 h

17. Montserrat càtering
Vilafant, 31 / 972 50 99 68
dilluns de 9 h a 15 h. De dimarts a dissabte de 9 h a 15 h i
de 17 h a 21 h. Diumenge de 10 h a 15 h

18. Nou Saboya
Santa Margarida, 13 / 872 98 94 59 
de dilluns a dissabte de 13 h a 17 h i de 19 h a 24 h

19. Restaurant Annie-Hall
Camí de la Bòbila, s/n (Club Tenis Figueres - Sta. Llogaia)
972 67 73 78 diumenge i dimarts de 10 h a 17 h i de dimecres
a dissabte de 10 h  22.30 h 

20. Restaurant Antaviana
Llers, 5 / 972 51 03 77 (Tancat del 15 al 24 de juny)  
de dimarts a dissabte de 13 h a 15.30 h i de 20 h a 22.30 h
Diumenge de 13 h a 15.30 h

21. Restaurant Bon Retorn
Av. de Barcelona, 36 / 972 50 46 23 
de dimarts a diumenge de 13 h a 15.30 h i de 20 h a 22.30 h

22. Restaurant Can Costa
N-II a 2 km de Figueres (Pont del Príncep) / 972 50 52 59 
de dilluns a dijous i de dissabte a diumenge de 13 h a 16 h 
i de 20 h a 23 h

El Far, 24 (Vilafant) / 972 50 50 81 
migdia de diumenge a divendres i nits de divendres, dissabte i vigilies

23. Restaurant Can Quim

24. Restaurant Nou Imperial
Pl. Gala Dalí, 5 (costat Tagliatella) / 972 67 76 15 
de dilluns a diumenge de 10 h a 24 h

25. Restaurant Trànsit
Av. Vilallonga, 65 / 972 67 46 89
de dilluns a dimecres de 7.30 h a 17 h i de dijous a diumenge
de 7.30 h a 23 h

26. Txot’s Sidreria
Av. Salvador Dalí, 114 / 972 67 85 23
de dilluns a diumenge de 12 h a 24 h. CUINA NON STOP.
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Amic de Figueres @AmicFigueres

figueresshop.com

organitzen

col·laboren

DESCARREGA’T
L’APP GRATUÏTA I
GAUDEIX LA RUTA

INEDIT DAMM recomana el consum responsable. 4,8º

de l’11 de juny a l’11 de juliol de 2015

FIGUERES

amb el suport de la Fundació Gala-Salvador Dalí

www.tastetssurrealistes.com

26 establiments et presenten la
inspiració daliniana a través d’una selecció

de tastets maridats amb cervesa Inedit Damm


