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L'Antic Molí, la cuina d'en Vicent Guimerà

Vicent Guimerà Sales, el guanyador del Llagostí d’Or, de Vinaròs
del any 2003, va encetar l’any passat una nova etapa en la seva
singladura professional, inaugurant un prometedor restaurant en el
barri Castell, de Ulldecona. Un establiment propi en el que acabarà
de concretar un estil de cuina amb personalitat i amb un regust
tradicional.
El van conèixer a les jornades gastronòmiques d’Ulldecona fa un
parell d’anys, quant ell encara treballava en el restaurant dels seus
pares al centre de la població. Ja llavors ens va dir que la seva
il·lusió era tenir el seu propi restaurant per poder desenvolupar
totes les seves inquietuds que són moltes.
I es que, certament, amb només 24 anys, Vicent Guimerà, porta
damunt la sàvia experiència de dues generacions dedicades a la
gastronomia i el mestratge de la reconeguda Escola de Cuina de
Cambrils, que tants bons professionals dels fogons ha format en les
diferents promocions.
A més, en Vicent ha fet nombroses estances en alguns dels restau-
rants més destacats de Catalunya, i no ha deixat de perfeccionar la
seva tècnica assistint contínuament a cursets. També ha escrit “El
rebost del meu poble”, un llibre de més de 100 receptes tradicionals,
que ja va per la segona edició.
L’Antic Molí és un acollidor restaurant, que disposa de diferents
ambients que troben el seu lloc en diversos menjador i terrasses,
des d’on en pot sentir del xiuxiueig del riu Sénia, que passa pel
costat. L’establiment està envoltat de jardins i d’un entorn
paisatgístic natural, que es troba en el km. 10 de la carretera

d’Ulldecona-La Sénia. Aprofitant l’edifici d’un vell molí fariner
centenari, el jove Vicent Guimerà la sabut transformar en un
restaurant, que destaca per la seva elegància i la línia jove vigent,
tan en el disseny de l’establiment com en els plats; línia que
contrasta amb l’estructura històrica del molí amb molt anys a
l’espatlla i els gustos de base tradicional, respectivament.
En aquests singular marc, en Vicent ofereix un ampli ventall
d’opcions per als comensals que volem gaudir de la bona
gastronomia. A la carta hi trobem des de les amanides més fresques
i plenes de matisos com l’amanida de cargols de mar i favetes
tendres amb tallarines de sípia, tomàquet i gingebre, fins als plats
més càlids i elaborats com és les dues maneres de menjar l’ànec o
el filet de vedella amb plàtan i foie. Trobem també arrossos per fer
boca (caldós de llagosta, cremós de bolets, risottos...); peixos,
mariscs i crustacis (lluç, llenguado, besuc, all de Sant Pere) i caça
(colomí, perdiu, porc senglar)... tot de primer qualitat. En qualsevol
dels plats el comensal no queda indiferent per la riquesa amb els
contrastos i el equilibri i l’harmonia global de la elaboració.
Direcció: Ctra. Ulldecona a La Sénia, km. 10 Barri Castell.
43550 Ulldecona. Tel. i fax: 977 57 08 93. Mòbil: 661 535 187.
Obert dinars de dimarts a diumenge a partir de les 12,00 i fins
a las 16,30, carta i menú (els diumenges només carta). Sopars,
de dijous a dissabte de 20,30 a 23,00. Targetes de crèdit:
American Express, 4B, Master Card, 6000 i Visa. Serveis:
Aparcament. Aire condicionat. Menjador privat.
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Masia Folch, la bona tasca dels germans Aixalà
El jove xef Daniel Aixalà ben aviat va sentir la crida dels fogons
i li encantava ajudar a la seva mare en les tasques de la cuina;
preparava salses i primers plats. Intuin la vocació, el seu pare el va
enviar a França per aprendre la professió. Va treballar a l’hotel
Biblos, de Saint Tropez (Costa Blava), va fer un parell d’extres amb
Alain Ducasse –del que va aprendre la disciplina en el treball de
la cuina-, va estar a Escòcia i després a Barcelona, al hotel Melià.
Finalment, amb el recolçament del seu germà, Daniel, va obrir al
casc antic de Tarragona el restaurant Arcs, on va desenvolupar una
brillant trajectòria professional, fruit de la seva creativitat i
conèixaments tècnics als fogons.
Però el local els hi quedava petit i tenint en compte que al costat
esquerra de la carretera que va de Constantí a Reus (km. 4,5) el seu
besavi tenia una finca agrícola amb una esplèndida masia
modernista, els germans Aixalà van vendre el restaurant de
Tarragona i van iniciar la rehabilitació i condicionament de la
masia centenària. Fa uns mesos obria les seves portes com el
restaurant Mas Folch, amb unes perpectives molt prometedores.
Tot està al seu favor. Lloc tranquil i gran, envoltat d’oliveres.
Ampli aparcament. Un petit estany i una gran terrassa sota l’ombra
de grans i vells plataners. I una  masia convertida amb un moder-
níssim restaurant que manté la rusticitat allà on convé. La cuina,

grandiosa, de 250 metres quadrats; tres menjadors molt agradables
a la planta baixa, i en un proper futur, d’altres al primer pis. Al
costat, on hi havia la pallissa, s’habilitarà properament com a  pub,
amb música per prendre unes copes i fumar. I en tot aquest conjunt,
l’experiència culinària de dos bons professionals de la restauració.
L’oferta gastronòmica de Mas Folch es troba en una carta de plats
que integran harmònicament la màxima qualitat dels productes en
l’ingeni de l’elaboració, en una cuina d’autor de clara inspiració
mediterrània. La carta comprèn quatre apartats: entrants, peixos,
carns i postres. Un forfait gastronòmic, de 26 euros o un menú
degustació del xef, per 40 euros són les opcions. Alguns plats
porten suplement.
A destacar com a plats estrella, la cansalada i ous trencats sobre
carpaccio de ceps amb foie; arròs negre cremós amb calamarsons
i alfàbrega; el risotto de ceps, el bacallà amb parmentier de patata,
reducció de Pedro Jiménez y cornes, les galteres de porc confitades
amb salsa de tòfona... i com  a postres, la sopa de pinya amb fonoll
i gelat de mascarpone; el couland de xocolata... Entre setmana fa
un menú per 18 euros. Bodega amb unes 135 referències.
Direcció: Carretera Constantí-Reus, km. 4,5. (43120 Constantí).
Tel.:  977 260 131. Fax: 977 260 147. Tanca diumenge nit i
també les nits de dilluns, dimarts, dimercres i dijous.

Recomendados



12 Gastronomía y Turismo

Recomendados

Guía Gourmand Catalunya, Andorra
y Otros Lugares de Interés 2006

Los mejores restaurantes y hoteles

Cómprela en librerías o solicítela al
Tel: 977 24 34 48 o a guiagourmand@yahoo.es

Fa poques setmanes es va inaugurar a l’entrada de la població de
Vila-seca un nou aparthotel de 4 estrelles de la cadena City Hotels,
anomenat Atenea Aventura.
El seu restaurant, situat a la planta noble, prop de la recepció,
suggereix una cuina tradicional de temporada i de creació, oferint
elaboracions gastronòmiques en la seva carta que inclouen els
productes de la comarca.
Davant dels fogons hi troben al xef  Fredy García, que malgrat la
seva joventut, només 28 anys, té un extens curriculum com a cap
o segon de cuina en hotels de la cadena H10, (a Barcelona,
Mallorca, República Dominicana), Husa ( a Barcelona, Andorra)
Regina (Vallfogona de Riucorp, restaurant Oliver & Hardy...
A la carta del Atenea hi ha plats, de primers, ben realitzats com
l’amanida amb rosas de meló i encenalls d’ibèrics amb flor de
groelles, canelons casolans d’ànec amb fruita de la passió i bechamel
de foie a l’Oporto, pochas de Tarragona amb cloïsses i fusió
de”Ave Maria” a l’aroma de fonoll.
Entre les especialitats dels segons, podem destacar el llobarro
enamorat de carbassó farcit de mousse de bolets amb fil de Calvados,
filets de llenguado farcit de  mousse de salmó amb salsa rosa, xupa
xups de guatlla amb romesco i cresta de patata palla al curry, fusió
de vedella en el seu suc amb xips de remolatxa i ralladura d’Idiàzabal,
sospirs d’ànec amb salsa de préssecs i xupito de poma àcida...
A l’hora dels postres, recomenem la sopa de taronja amarga amb
gelat de coco i menta infusionada, de xocolata en textures increibles
amb essència de Baileys o els pètals de meló a l’Oporto fred amb
fruites del bosc caramelitzat, entre d’altres.
De dilluns a divendres té un menú al preu de 19 euros i els caps de
setmana ofereix un menú degustació per 25 euros. Els dijous,
arrossos i fideuà, amb degustació de vi d’agulla. I per les properes
setmanes desenvoluparà un calendari gastronòmic dedicat al peix
blau, bolets, caça i vi novell.
El menjador està dirigit per en Andres Luque que fa també les
funcions de sumiller.
És ampli i lluminós, gràcies als grans finestrals que donen a la
terrassa, al jardí de l’hotel i una mica més enllà a la piscina. La
decoració és minimalista i de fusió.

A l’entrada, una agradable taula invita al comensal a fer l’aperitiu,
servin-se el mateix el que vol tastar, vermut, jerez, cava... i un
conjunt de variades tapes.
La cava està sortida amb vins de diferents denominacions d’origen,
amb un total d’unes 35 referències. El vi de la casa és el Masia
Peralada.
Direcció: Av. Ramon d’Olzina, 52. 43480 Vila-seca. Tel.: 977 39
62 78. Fax: 977 39 52 74. No tanca. Targetes de crèdit: American
Express, Diners, Master Card i Visa. Serveis: aire condicionat,
aparcament, terrassa i salons per banquets i celebracions de 15 a
150 persones. E-mail: aventura@cityhotels.es  Web: www.
cityhotels.es

Atenea, cuina catalana d'autor, a Vila-seca


