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Especial: Gourmets de Tarragona

Los Gourmets de Tarragona visitan
el restaurante Les Bruixes de Burriac (Altafulla)

Els Gourmets de Tarragona han visitat en el sopar del mes de
setembre el restaurant gastronòmic de l’hotel Gran Claustre,
d’Altafulla, que porta per nom Bruixes de Burriac.
El bon temps va permetre que els Gourmets ocupessin el recinte de
la piscina que, degudament coberta, es converteix en una agradable
terrassa d’estiu.
Per aquesta especial ocasió, el jove xef de l’establiment, Iban
Tomàs va oferir un menú degustació elaborat amb molta cura i
tècnica culinària, fruit de la formació d’aquest cuiner i del seu pas
per cuines tan importants com Alkimia, de Barcelona.
Els comensals van prendre, després del cava de benvinguda, uns
farcellets de col amb brandada de bacallà i cargols de mar, un turbot
amb calamar de potera saltat i tomàquet rostit i garrí confitat amb
coulis de mango i menta. Finalment, les postres, foren sopa de
lichis amb fruits vermells i gelat de llimona. Tot això regat amb vi
negre Perlat i cava Sumarroca Muscat.
L’invitat d’honor d’aquest sopar de gourmets va ser el vice-

president de la Diputació de Tarragona i president del Patronat
provincial de Turisme, de la Diputació, Albert Vallvé Navarro.
Després d’explicar als assistents unes interessants referències
turístiques de les nostres contrades, el president dels Gourmets,
Emili Mateu,  li va donar una reproducció del Gastrònia.
També el xef i el director de l’hotel, Daniel Figuerola, van rebre
el diploma que acredita el pas del Gourmets de Tarragona pel
restaurant.
Recordem que Bruixes de Burriac, que l’any passat va ser escollit
com a millor restaurant de l’any per la Cofradia Gastronòmica de
la Costa Daurada, es troba en l’esplèndid marc d’un dels hotels més
encantadors que tenim a les comarques tarragonines. En ple casc
antic, just al costat del Castell d’Altafulla, un vell convent de
monges de santa Teresa, que data de l’any 1732, declarat d’interès
històric per la Generalitat  des de fa un any, s’ha convertit en un
petit hotel molt singular: Gran Claustre. Només té 19 habitacions
i 1 suite, diferents totes elles i amb un color que li dóna món propi,
vermell passió, blau prussià, pedres, taronges...
I un restaurant, en el que va ser l’antic claustre del convent,
Bruixes de Burriac, amb molta màgia, on s’hi menja molt, però
que molt bé, com van poder comprovar els Gourmets de Tarragona.
Direcció: Carrer del Cup, 2, 43893 Altafulla. Tel.: 977 65 15 57.
Fax: 977 60 07 57. Horari de 13,30 a 15,30 i de 20,30 a 2,30.   No
tanca. Targes de crèdit: American Express, 4B, Master Card,
6000 i Visa. Serveis: Aparcament i aire condicionat. E-mail:
reservas@granclaustre.com. Web:www.granclaustre.com
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El Velero (Sitges) recibe la visita de la
Asociación de Gourmets de Tarragona

Els Gourmets de Tarragona van realitzar el sopar del mes de
octobre en el restaurant  El  Velero, de Sitges, un dels més presti-
giosos de la costa catalana, situat davant mateix de la platja gran de
la Blanca Subur.
El  xef propietari de l’establiment, Florencio Martínez, va oferir
un menú degustació esplendit, que va deixar ben palès el gran
mestratge del cuiner en els fogons.
El sopar es va iniciar amb l'aperitiu, consistent en anxov amb pa
amb tomàquet,  dau de salmó marinat i escuma de blat de moro amb
crispetes, maridat amb manzanilla Lustau Papirusa.
A continuació va arribar la "torrija" de foie amb reducció de
malvasia de Sitges, acompanyat de Marqués de Vizhoja Albariño
2004, Magnum. Desrpès, llagostins de Sant Carles de la Ràpite
amb escabetx de cítrics i mongetes de Santa Pau, amb el mateix vi.
Finalment, tourmedo de rap amb bacó,  salsa de vi negre
acaramel.lada i ceps saltats, regat amn Yllera Magnum crianza

1999, de Ribera del Duero.
Com a postres, pastisset de taronja amb crema anglesa i juliana de
taronja acaramel.lada i llaminadures del Velero.
L’invitat d’honor d’aquest sopar de gourmets va  ser en Jaume
Marimón, persona molt vinculada al sector de l'hosteleria lleidatana
(molts anys ha estat president provincial del gremi) i chef propietari
de Can Jaumet, de Torà, un establiemnt centenari. Després
d’explicar als assistents unes interessants referències econòmiques,
fiscals, turístiques i gastronòmiques, el president dels Gourmets,
Emili Mateu,  li va donar una reproducció del Gastrònia.
També el xef i el director del restaurant, Florencio Martínez,
acompanyat del seu fill, David, que està considerat com un dels
millors sumillers de Catalunya, van rebre el diploma que acredita
el pas del Gourmets de Tarragona pel restaurant.
RESTAURANTE EL VELERO.- Passeig de la Ribera, 38.
08870 Sitges. Tel.: 93 894 20 51. elvelero@restaurantevelero.com
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Fiesta Gastronómica de La Asociación de Gourmets
de Tarragona en La Gigantea (Mas Passamaner)

Des de començaments del passat mes d’octubre, en xef Joachim
Koerper es va traslladar al restaurant La Gigantea, del hotel Mas
Passamaner, a la Selva del Camp, desprès de tancar el seu restau-
rant de Moraria, El Girasol (2 estrelles Michelin).
Els Gourmets de Tarragona, en la seva sortida mensual co-
rresponent a novembre han volgut conèixer la cuina d’aquests
prestigiós xef aleman i han fet el sopar (fora de concurs) en aquest
establiment del Baix Camp, ocupant el saló anomenat “El Hiver-
nacle”.
D’aquesta manera, la seixantena de comensals van prendre i gaudir
d’un menú degustació elaborat expressament per l’ocasió per en
Koerper, consistent uns aperitius, terrina de salmó amb calçots,
crema agre i vinagreta de porros; rissoto de ceps i pernil; pintada
de l’Empordà amb salsa de taronja i, com a postres, assortiment
"Mas Passamaner".
Tot això regat amb vins catalans: Ca N’Estruc blanc 2003 (D.O.
Catalunya) i Mas Donis negre 2004 (D.O. Montsant).
L’invitat d’honor d’aquest sopar de Gourmets va ser el President

del Nàstic, Josep Maria Andreu, que va explicar als assistents
petites històries i anècdotes del Club tarragoní, animant a tots a
donar-li el màxim suport. El president del Gourmets, Emili Mateu,
li va entregar una reproducció del Gastrònia, en record de la nit.
També en Joachim Koerper va rebre el diploma que acredita el
pas del Gourmets de Tarragona pel restaurant i va ser el president
del Nàstic qui li va entregar en nom de tots els associats.
Un conjunt cubà, que les darreres setmanes ha actuat a Tarragona
en un intercanvi cultural, va posar la nota musical a la vetllada que
va resultar molt agradable, tant per la qualitat de la cuina presen-
tada, com per el marc físic i els boleros i ritmes caribens escoltats.
La Gigantea (Hotel Mas Passamaner)-. Direcció: Camí de la
Serra, 52. 43470 La Selva del Camp. Tel.:977 766 333. Fax: 977
766 336. Horari: de 13:00 a 15:30 i de 20,30 a 23,00. No tanca.
Targetes de crèdit: American Express, Diners, Master Card,
6000 i Visa. Disposa d’aire condicionat i  menjador privat.
E-mail: restaurante@maspassamaner.com  Web: www.maspa
ssamaner.com


