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LA CUCANYA. Racó de Santa Llúcia. Tels.93
815 19 34 y 93 815 43 54. Vilanova i la Geltrú.
Cocina italiana y especialidades internacionales.
Abierto todos los días.
FONT-CASA GALLOT. Juan Sebastián
Elcano, 8. Tel. 977 79 35 51. Cambrils. Cocina
marinera tradicional, hecha artesanalmente. Es-
pecialidad en arroces.
LA MASIA DE L'ERA.  Sant Joan, 60. Tel.:
977 65 54 02 y 977 64 05 73. La Riera de Gaià.
Cocina de masía, tradicional catalana. Buenas
carnes. Calçotades.
MORROS. Mar, s/n. Tel. 977 64 00 61.
Torredembarra. Cocina mediterránea, de
mercado,  en  un marco elegante y  de distinción
frente al mar. Espléndida terraza.
EL FORTÍ DE LA REINA. Platja del Miracle.
Tel.: 977 24 48 77. Tarragona. Cocina
mediterránea en un marco incomparable junto  al
mar. Salones para bodas y banquetes.

LA GRANJA DE LLICORELLA.- Ctera. de
Valls a Nulles, Km. 0,7. 43144 Vallmoll. Tel.
977 60 03 26. A dos pasos de Valls, cocina
catalana y  popular, en un marco muy agradable.
LES FONTS DE CAN SALA. Carretera de
Valls, 62. Tel. 977 22 85 75, Fax 977 23 59 22.
Tarragona. Cocina catalana en una bella masía.
Fácil  acceso para cruzar.
EL MOLI DE CAL TOF. Avda. de Santa
Oliva, 2  (43700) El Vendrell. Tel.: 977  66 26 51.
En un antiguo molino, cocina  típica catalana y de
creación, con una variedad de sugerencias.
EL RACO DE LA CALA. La Cota, s/n. Cala
Romana (43007) Tarragona. Tel.: 977 20 84 51.
Fax: 977 20 84 51. Cocina mediterránea y de
mercado bien realizada  en un bello marco.
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RESTAURANTE MASIA FONTSCALDES.
C/ De la Font, 7. Fontscaldes (Valls). Tels.: 977
61 28 36 - 609 31 96 30 - 629 31 02 31. Fax: 977
20 12 44. Calçotades y cocina tradicional.

RESTAURANTE Y CENTRO DE CONVEN-
CIONES LA BOELLA.- Carretera C-12 (Anti-
gua N-420), km. 880,9. 43110 La Canonja
(Tarragona). Tel.: 977 77 15 15. Fax: 977 77 33
09. E-mail: comercial@laboella.com. Web:
www.laboella.com  Un lugar histórico para acon-
tecimientos singulares.
RESTAURANTE LES MOLES.- Carretera de
la Sènia, km. 2. 43550 Ulldecona. Tel.: 977 57 32
24. Fax: 977 72 06 77. En un marco rústico, la
cocina moderna y de autor de Jeroni Castell. E-
mail: lesmoles@lesmoles.com

RESTAURANTE PALAU DEL BARÓ.-
Carrer Santa Anna, nº. 3. 43003 Tarragona.
Tel.: 977 241 464. En un palacio del siglo
XVIII, bajo la dirección de Peter Escher y
Virginia Rodríguez, se ofrece una cocina ac-
tual y de producto.
E-mail: restaurante@palaudelbaro.com

Els responsables de La Granja de Llicorella, al menjador.

Quan a l’any 2003 va obrir per primera vegada les portes el
restaurant La Granja de Llicorella, de mans d’en Miquel Adrià
i Renata Dabbert, recordavem que ells van posar en marxa, feia ja
anys, un restaurant i hotel, Relais Chateaux, preciós i amb una gran
cuina a Cubelles, que es deia Llicorella. Després de tastar l’èxit,
van decidir finalment vendre’l i l’establiment va passar a forma
part de la història de la gastronomia d’aquest país.
Però la inquietud i aquest extraordinari afany empresarial i restau-
rador dels protagonistes els ha portat a establir, un nou restaurant
molt a prop de Valls, a peu de la carretera de Nulles, encara que és
terme municipal de Vallmoll.
En record a l’anterior, li van posar per nom: “La Granja de
Llicorella” i el primer que sorprenia d’ell era l’exquisida decoració
rústica i el bon gust, des de la façana i a tots els racons de l’ampli
edifici, que té diferents dependències. Algunes de les peces d’art de
l’antiga Llicorella les retrobavem a La Granja.
Però una cosa va quedar molt clara en el plantejament de la Granja,
i és que no tenia res a veure amb la cuina a l’antiga Llicorella. Aquí
s’opta per una línia de cuina catalana, popular, senzilla, abundant
i apetitosa, amb una molt bona relació qualitat-preu i, naturalment,
ben elaborada. Una cuina que inclou la graella i carns argentines,
així com la calçotada en temporada. En definitiva, una cuina de
productes frescos, de mercat, realitzada a partir de receptes
tradicionals rescatades i actualitzades.
Ara, a la tardor del 2005, La Granja de Llicorella ha iniciat una
nova etapa amb l’equip personal que el comanda, encara que
mantenint la mateixa trajectòria culinària. Sota la batuta de l’Adrià,
hi trobem a l’Elisabet Puigdemon  i davant dels fogons hi ha el
jove xef, Gerad Rafi.
Entre les especialitats de la cuina  destaquem la pasta de botifarra
de Tàrrega; l’esqueixada de bacallà; l’escabetx de guatlles; carns
a la graella; llenguado amb salsa de mantega i llimona; i a l’hora de

les postres, la rebosteria pròpia. Diàriament el restaurant ofereix un
menú. La bodega està assortida amb uns quaranta vins de les
principals denominacions d’origen espanyoles.
Com a novetats molt singulars, l’Agro-Botiga, una botiga exposició
on es troben productes propis de la pagesia, artesanals i aliments
procedents de l’agricultura ecològica i amb denominació d’origen.
També disposa d’un ampli aparcament i de salons per a la celebració
de banquets, convencions i celebracions de tot tipus.
LA GRANJA DE LLICORELLA.- Direcció: Ctera. de Valls a
Nulles, km. 0,7. 43144 Vallmoll. Tel.: 977 60 03 26. Fax: 977 60
39 24. Tanca dilluns i dimarts. Targetes: totes les habituals. E-
mail: info@lagranjallicorella.com Web: www.lagranja
llicorella. com


