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 Els Gourmets de Tarragona van a Cal Joan

Els Gourmets de Tarragona han visitat en el sopar del mes de
febrer el restaurant Cal Joan, de Tarragona, que està situat en un
carrer interior del Serrallo.
L’establiment, que va obrir les seves portes ja fa uns anys, va ser
ampliat a finals de l’any passat i, com és natural al trobar-se ubicat
en el cor del barri de pescadors, ofereix una cuina bàsicament
marinera, essent els seus productes protagonistes el peix i el
marisc.
Per aquesta ocasió especial, el  patró del restaurant, Joan Cobo, va
oferir un menú  que es va iniciar amb un plat de marisc, a base de
llagostins de Sant Carles de la Ràpita, escamarlà de Tarragona,
cargols de mar i musclos, acompanyats de les salses típiques del
Serrallo, romesco i maionesa. Com a segon plat, el xef, Domingo
Omaña,  va elaborar rap amb salsa americana. Les postres van ser
uns profiterols amb nata i xocolata. Tot això regat amb vi Blanc de
Blancs, de Sumarroca, de la denominació d’origen Penedès, i cava
Llopart.
Abans del sopar, l’Associació va celebrar, com és preceptiu,
l’assemblea general ordinària, aprovant-se per unanimitat l’informe
econòmic, la memòria de l’any 2006, la proposta de nomenament
de nova junta directiva i les previsions de l’any actual, que inclouen
un viatge gastronòmic a Londres, un a Barcelona i un a Madrid
(amb AVE) per commemorar el desè aniversari de l’entitat, a més
dels sopars mensuals als restaurants de les comarques tarragonines.

L’invitat d’honor d’aquest sopar de gourmets va ser l’advocat
penalista i matrimonialista Francisco Zapater, que és l’actual
Síndic de Greuges de la Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona.
En el seu petit parlament va explicar a la quasi setantena socis
assistents els objectius i funcions d’aquesta figura dins el context
universitari tarragoní.
Després d’aquestes interessants referències, el president dels
Gourmets, Emili Mateu,  li va donar en nom de tots els Gourmets
presents una reproducció del Gastrònia, en record de l’Associació.
També el propietari del restaurant, Joan Cobos, va rebre de mans
d’en Francisco Zapater, acompanyat d’en Manel Suarez, vice-
president de l’entitat gastronòmica, el diploma que acredita el pas
de l’Associació de Gourmets de Tarragona per Cal Joan.
Direcció: Carrer Espinac, 2. El Serrallo. 43004 Tarragona.
Tel.: 977 21 92 23. Fax: 977 22 14 11.  Horari de 13,00 a 16,00
i de 20,30 a 23,00.   Tanca: Dilluns. Targetes de crèdit: Master
Card, 6000 i Visa.

Especial: Gourmets de Tarragona
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El Palau del Baró rep als Gourmets de Tarragona

Els Gourmets de Tarragona han visitat en el sopar del mes de
març el restaurant Palau del Baró, de Tarragona, que està situat al
carrer Santa Anna, en el casc antic de la ciutat. L’antiga casa del
segle XVIII, que va ser propietat del baró de les Quatre Torres i
coneguda com a Casa Vives, fou transformada per alguns dels seus
posteriors propietaris, suprimint o dissimulant els antics elements
romans i medievals, adaptant-la al gust del segle XIX i donant-li
una sumptuositat que avui en dia encara pot apreciar-se en la planta
noble del palau. Malgrat els canvis, la casa està catalogada com
patrimoni residencial de la ciutat de Tarragona. Fa ja uns anys, el
palau es va adaptar com a restaurant, amb el nom de Palau del
Baró, passant per diverses mans. Des de fa quasi dos anys la
direcció de l’establiment és a càrrec d’en Peter Escher i la seva
esposa, Virginia Rodríguez, que ofereixen una cuina mediterrània,
amb productes frescos de temporada.
Per aquesta ocasió especial, Peter va oferir un bon  menú  perfecta-
ment maridat amb vins de diferents denominacions d’origen.
L’àpat es va iniciar amb un millfulls de foie-gras micuit i poma
caramelitzada amb tartar de figues i reducció de vinagre de Mòdena,
maridat amb Gessamí de Gramona (D.O. Penedès), continuant amb
una suprema de llobarro farcida de marisc amb bisque de gambes
de Tarragona i yemas de garotes amb cruixent de formatge i festuc
verd, acompanyat de El Faro Albariño, (D.O. Rias Baixes) i
culminant amb un tournedo de corder amb crosta de pa i espècies
sobre mirall de salsa a les fines herbes, regat amb Terrer selecció

Cabernet Sauvignon criança (D.O. Tarragona). Finalment, com a
postres, bescuit de coulant de xocolata amb cor de taronja i sorbet
de fruita de la passió, juntament amb Etim Tradició (D.O. Montsant).
L’invitat d’honor d’aquest sopar de gourmets va ser el president de
l’Autoritat Portuària, Josep Antón Burgasé, que va explicar als
assistents dades molt significatives de la importància del port de
Tarragona i va abordar també l’important tema dels creuers, donant
una explicació del motiu pel qual fins ara passen de la nostra ciutat,
malgrat els intents que es vénen fent de que facin escala a Tarragona.
En definitiva, Burgasé va apuntar que a la nostra comarca li fa falta
un atractiu turístic internacional, a més de la monumentalitat roma-
na, que el creuistes mediterranis  ja tenen ben coberta amb la visita
a la ciutat de Roma.
Després d’aquestes interessants referències, el president dels
Gourmets, Emili Mateu,  li va donar en nom de tots els Gourmets
presents una reproducció del Gastrònia, en record de l’Associació.
També el propietari del restaurant, Peter Escher, acompanyat del
xef de l’establiment, Enrique Martínez, va rebre de mans d’en
Josep Antón Burgasé, el diploma que acredita el pas de l’Associació
de Gourmets de Tarragona pel Palau del Baró.
Direcció: Carrer Santa Anna, 3. 43003. Tarragona. Tel. i fax:
977 24 14 64. Tanca els diumenges a la nit, dilluns tot el dia.
Serveis: aire condicionat i 4 menjadors privats.  Targetes de
crèdit: American Express, Master Card i Visa.Web: www.
palaudelbaro.com   E-mail: restaurante@palaudelbaro.com

Especial: Gourmets de Tarragona
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Els Gourmets de Tarragona visiten Mas Folch

Els Gourmets de Tarragona han visitat en el sopar del mes d’abril
el restaurant Mas Folch, de Constantí, que, ocupa una masia
centenària, degudament rehabilitada i condicionada, situada al
costat esquerra de la carretera que va de Constantí a Reus (km. 4,5).
Ja fa quasi 2 anys que va obrir les seves portes aquest restaurant que
porten els germans Aixalà amb un balanç  plenament positiu i
encoratjador, desprès de la seva experiència restauradora a la part
alta de Tarragona.
Recordem que 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. Veient la vocació, el van enviar a França per aprendre
la professió de cuiner. Va treballar a l’hotel Biblos, de Saint Tropez
(Costa Blava), va fer un parell d’extres amb Alain Ducasse, va estar
a Escòcia i després a Barcelona, a l’hotel Melià. Finalment, amb el
recolzament del seu germà, Daniel, va obrir al casc antic tarragoní
el restaurant Arcs, on va desenvolupar una brillant trajectòria
professional, fruit de la seva creativitat i coneixements tècnics als
fogons. Però el local els hi quedava petit i tenint en compte que la
seva avia tenia una finca agrícola amb una esplèndida masia
modernista, els germans Aixalà van vendre el restaurant de
Tarragona i van obrir el Mas Folch en un lloc tranquil i gran,
envoltat d’oliveres; un ampli aparcament, un petit estany i una gran
terrassa sota l’ombra de grans i vells plataners. I una preciosa masia
es va convertí amb un moderníssim restaurant que manté la rusticitat
allà on convé i que té una cuina, grandiosa, de 250 metres quadrats;
tres menjadors molt agradables i, al costat, una carpa per a tot tipus
de celebracions i banquets fins a 250 comensals, que és on es va
celebrar el sopar dels Gourmets.

Els Aixalà van voler presentar una mostra de la seva oferta
gastronòmica al Mas Folch, amb un conjunt de plats que integren
harmònicament la màxima qualitat dels productes en l’enginy de
l’elaboració, en una cuina d’autor de clara inspiració mediterrània
L’apap és va iniciar amb els aperitius, salpicó de llamàntol amb
salmarejo i escuma d’aigua transparent de tomàquet, i bombó de
tàrtar de tonyina amb guacamole i gelatina de poma amb gingebre.
Com a primer plat, fondant d’escalivada amb cor de mousse de
piquillo, gelat d’oli d’oliva i cruixent de pebrot vermell. Com a
segons, gall amb parmantier de tinta, tempura d’espàrrec i vinagre-
ta de mandarina; i coca de galteres ibèriques confitades sobre
trinxat de la Cerdanya amb salsa de tòfona i múrgules. Com a
prepostre, micromacedonia amb sorbet de cava rosat. I les postres,
cinc textures d’avellanes. Amb el cafè, petites bogeries, piruleta de
xocolata, núvols i catanies.
L’invitat d’honor d’aquest sopar de gourmets va ser el president del
Concilium Vinorum Tarraconensium i conegut arquitecte tarragoní,
Xavier Climent, que va explicar als assistents un resum de la histò-
ria  de 18 anys d’aquesta entitat promotora dels bons vins de la
nostra terra. Després d’aquestes interessants referències, el president
dels Gourmets, Emili Mateu,  li va donar en nom de tots els
Gourmets presents una reproducció del Gastrònia, en record de
l’Associació. També els propietaris del restaurant, els germans
Aixalà, va rebre de mans d’en Xavier Climent, el diploma que
acredita el pas de l’Associació de Gourmets de Tarragona pel
Mas Folch.
Direcció: Carretera Constantí-Reus, km. 4,5. (43120 Constantí).
Tel.:  977 260 131.

Especial: Gourmets de Tarragona
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Els Gourmets de Tarragona van quedar entusiasmats pel sopar
del mes de maig al restaurant  Lumine, del Beach Club de Port
Aventura. I és que aquest restaurant,  situat en l’encreuament dels
carrers Torremolinos i Carles Buigas, de Salou, a l’Isola Chill-out,
gaudeix, tant de dia com de nit, d’unes esplèndides vistes marines
i d’un ambient molt exclusiu, a més d’una molt selecta cuina
mediterrània; un lloc, en definitiva, per complaure els sentits,
descobrint una perfecta harmonia d’aigua, llum i sabor. I va voler
deixar ben palès el seu alt nivell de cuina, amb un menú degustació
de gran qualitat que va ser molt ben valorat per tots els comensals,
que s’apropaven a la setantena.
L’establiment va obrir les seves portes l’any passat  i després de les
vacances de Reis ha tornat a obrir les seves portes a començaments
del passat mes de març.
Per aquesta ocasió especial, Lumine va oferir un menú  que es va
iniciar amb uns aperitius: Crema de patata trufada con escames de
sal de olives de Calamata. Mi-cuit amb melmelada de ceba de
Figueres. Bunyol de bacallà amb mel. Com a entrant fred: Carpaccio
de gambes de la costa a l’oli d’oliva verge i caviar de garotes.
D’entrant calent: Fideuà de ceps amb crema de foie. Com a plats
forts, peix: Suprema de lluç amb tomàquet concasé, vinagreta de
Xerès i cruixent de porros. I carn: porcell confitat amb fruites al
gingebre. De pre-postre: Gele de moscatell amb fruits vermells,
sorbet de pinya i escuma de cítrics.
De postres: Mousse de xocolata a la taronja amb pa d’espècies i
gelat  iogurt. Finalment, els petits fours: Piruleta de xocolata amb
festucs, cruixent d’avellanes, bombó de dolç de llet i xurros amb
xocolata.
Cal remarcar també la extraordinària bodega que va acompanyar
aquest sopar: Porto Nierport Ruby - Porto. Vi blanc Belondrade &
Lurton (Verdejo) DO Rueda. Vi negre Les Terrasses DO Priorat.
Cava rosat Pinot Noir de Codorniu. I per acompanyar les postres,
vi de “Naranja” Huelva.
L’invitat d’honor d’aquest sopar va ser el president a Tarragona del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, Fernando Campa,  que va
sorprendre amb la seva xerrada al parlar de gastronomia en lloc
d’economia. De totes maneres, cal dir que el seu breu parlament,
ple d’anècdotes i curiositats va resultar molt amè i interessant,
concloent que no és bo menjar i treballar a la vegada i que sempre
la gastronomia ha tingut una gran importància en la vida social
estan present en tots el grans i petits esdeveniments.
Després d’aquestes referències, el president dels Gourmets, Emili
Mateu,  li va donar en nom de tots els  presents una reproducció del
Gastrònia.
També els representants de Port Aventura en aquest àpat, Fernan-
do Aldecoa, director financer, i Joan Romero, cap de ventes inter-
nacionals, acompanyats del xef executiu Jaume Solé i del xef del
restaurant, Eduardo Cuesta, així com del director de sala, Jordi
Dieguez,  van rebre, de mans d’en Fernando Campa, el diploma
que acredita el pas de l’Associació de Gourmets de Tarragona
pel restaurant Lumine.

Direcció: C/Torremolinos amb C/ Carles Buigas. 43840 Salou.
Tel.: 902 40 11 33.

Lumine entusiasma als Gourmets de Tarragona

Especial: Gourmets de Tarragona
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