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Els Gourmets de Tarragona han visitat en el sopar del mes de juny
el restaurant Club de Tennis Tarragona, que està situat a la
Nacional 340, dins de les instal·lacions de l’esmentat Club i que des
de fa un parell d’anys gestiona Pedro Almazán, que anteriorment
havia estat treballant al Fortí de la Reina, i que ofereix un tipus de
cuina catalana, de mercat, amb amanides, paelles, romescos, carns,
peixos, etc... amb un menú diari des de 14,75 euros.
Per aquesta ocasió especial, el xef  del restaurant, Antonio Sánchez
Morillo va oferir als comensals “gourmets” un  menú  perfectament
maridat amb vins de les denominacions d’origen Montsant, a més
d’un cava del Penedès.
L’àpat es va iniciar amb l’aperitiu consistent amb un dau de patata
amb pop a la gallega; pasta fullada de musselina de lluç i gules
saltada amb allets; pebrot de Padrón dolç farcit de puré de cigrons
i xistorra; carpaccio de gamba amb caviar i puré d’oliva; mil fulles
de llonganissa amb puré de figa de Vic; i cuixeta de guatlla
marinada amb cruixent de mostassa verda.
Com a primer plat, galtes de rap farcides de foie amb reducció de
Porto blanc i esferes de fruita. Com a segon plat, filet ibèric farcit
de rossinyols amb salsa de múrgoles i cruixent de vi negre.
Finalment, les postres consistiren en una  sopa de coco amb
entrebancs (corró de torró amb musselina de formatge, pinya
caramelitzada, roca de xocolata blanca i negre, nabius i gerds).
Aquests plats van ser acompanyats amb vi  Blanc Etin. (D.O

Montsant);  vi negre Etin criança. (D.O Montsant) i Cava gran
reserva Ferret.
L’invitat d’honor d’aquest sopar de gourmets va ser el president del
Col·legi d’Advocats de Tarragona, Antoni Vives Sendra, que va
explicar als assistents dades molt interessants i anecdòtiques del
Col·legi que presideix i de les tasques que sempre i avui en dia han
desenvolupat els advocats, incloent en la seva xerrada una breu
“història” del repartiment de camells resolta per un advocat.
Després d’aquestes referències, en nom de l’Associació, el
vicepresident dels Gourmets, Manel Suárez,  li va lliurar una
reproducció del Gastrònia.
També el propietari del restaurant, Pedro Almazán, acompanyat
del xef de l’establiment, Antonio Sánchez, va rebre de mans
d’Antoni Vives, el diploma que acredita el pas de l’Associació de
Gourmets de Tarragona pel restaurant del Club de Tennis Ta-
rragona.

Direcció: Via Augusta, s/n.  43007. Tarragona. Telèfon: 977
20 99 17. Tanca els dilluns tot el dia. Serveis:aire condicionat
i aparcament. E-mail: shpalmazan@hotmail.com

Els Gourmets van al Club de Tennis Tarragona
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 Festa d'estiu dels Gourmets al Lumine

El passat divendres dia 13 de juliol, l’Associació  dels Gourmets de
Tarragona va celebrar, com cada any, la seva festa anual, escollint
per aquest esdeveniment el restaurant que fins ara ha obtingut una
qualificació més alta en els primers deu anys d’història d’aquesta
entitat gas-tronòmica tarragonina.
Parlem d’un restaurant de la capital de la Costa Daurada que,
malgrat el seu curt recorregut, ja que porta menys d’un any de vida,
va entusiasmar als gourmets en el seu primer pas el passat mes de
maig. Ens referim al restaurant Lumine, del Beach Club de Port
Aventura, situat en l’encreuament dels carrers Torremolinos i Car-
les Buigas, de Salou.
L’establiment 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. Un
restaurant situat en un petit turó envoltat de pins, al costat de les
piscines, a dues passes de la platja llarga.
En Jaume Solé, xef executiu de Port Aventura  va voler deixar,
una vegada més, ben palès l’alt nivell de cuina, i amb el xef de
Lumine, Eduardo Cuesta, van elaborar un menú degustació de
gran qualitat que va ser molt ben comentat per tots els comensals,
que s’apropaven a les 120 persones.
El menú es va iniciar amb uns aperitius: Gaspatxo de maduixes amb
oli de cebollino. Brandada de bacallà amb oli de curry i xips de pa.

Broxeta de verdures en tempura amb llavor d’amapoles i orègan.
Com a entrant fred, amanida de llagostins cruixents amb pa de
gambes amb vieires i vinagreta de taronja. D’entrant calent, fideuà
de ceps amb crema de foie. De peix, ventresca de tonyina amb
amanida de tomàquet raff i rúcula amb festucs i dàtils. De carn,
porcellet confitat amb fruites al gengibre. De postre, gelé de
moscatell amb fruits vermells, sorbet de pinya i escuma de cítrics.
Com a petit fours, finacier d’ametlles, xupito de xocolata a la
ratafia i roca de xocolata blanca.
Cal destacar també els vins de les Bodegues Torres, Waltraud (DO
Penedès) i Celeste (DO Ribera del Duero) i el Cava Anna de Co-
dorniu Magnum. I no oblidar la professionalitat del maître, Jordi
Dieguez, que va dirigir el servei, en un marc extraordinari i una nit
meravellosa, que va culminar amb un mojito, a la terrassa situada
als peus del restaurant.
LÚMINE: C/Torremolinos amb C/ Carles Buigas. Salou. Tel.:
902 40 11 33.
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