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Ca l'Esteva, de Vila-seca, rep als Gourmets

L’Associació dels Gourmets de Tarragona ha celebrat el sopar co-
rresponent al mes de setembre al restaurant Ca l’Esteve, de Vila-seca, 
propietat de l’Esteve Tous, que n’és el cuiner. Ell va aconseguir el 
desembre del 2005, després de tota una vida professional dedicada a 
la restauració, tenir el seu propi establiment, al qual li va posar el seu 
nom, a la part residencial del seu poble, molt a prop de la plaça dels 
Països Catalans.
L’Esteve, de petit, va viure entre fogons i taules públiques. De família 
hotelera, la seva gran mestra a la cuina va ser la seva mare. Més tard, 
la formació continuada la va trobar als llibres. És un autodidacta. Ha 
passat per molts hotels i restaurants de les nostres contrades i de fora. 
Coneix a fons del món dels menjadors i de les cuines.
Pels Gourmets tarragonins, aquest xef va elaborar un menú que va 
començar amb un aperitiu de benvinguda, acompanyat de cava Puig-
Munts Rosé; va continuar amb un tàrtar de salmó i bacallà al guacamole, 
regat amb un Chardonnay de Puig-Munt. Com a plat fort,  “bricada” de 
pollastre de corral amb llagostins al curry, un mar i muntanya que es va 
maridar amb un Cabernet Sauvignon de la mateixa cava. I, finalment, 
a les postres, una tulipa al bombó i coulis toffé.
L’invitat d’honor d’aquests sopar de Gourmets va ser el gran esportista 
tarragoní, Oscar Cadillach, que va explicar als assistents un resum de 
la seva trajectòria conquerint els cims més alts del món, projectant en 
una gran pantalla fotos de les seves expedicions a l’Everest i passant 
també un vídeo. 

Finalment, va exposar el seu nou projecte, anomenat “Pangea Challen-
ge” en el que es faran 9 expedicions diferents a 9 muntanyes verges, 
de 0 a 9.000 metres, amb presència a tots els continents, tot i emprant 
diferents tècniques per a atacar les ascensions, fent exploració i aventura 
en l’aproximació. Com un homenatge, el president del Gourmets li va 
lliurar, finalment, una reproducció del “Gastronia”.
Acabat el sopar, va ser presentat l’Esteve Tous que va rebre de mans 
de l’”scar Cadillach el diploma que acredita el pas del Gourmets de 
Tarragona per Ca l’Esteve, un restaurant fàcil de trobar, davant del 
que serà el gran parc de Vila-seca, ben identificat i amb un menjador 
ampli, còmode, modern i ben il·luminat.
També un altre invitat al sopar, l’Antoni Pont, president de la Fun-
dació Gresol, va parlar d’aquesta entitat i va convidar als Gourmets 
a formar-hi part, anunciant que el proper sopar de la Fundació tindrà 
lloc a Tarragona.
Amb aquesta vetllada, els Gourmets van gaudir de les xerrades de dos 
importants personatges i, a la vegada, van conèixer la cuina universal, 
sincera i tradicional de Ca l’Esteve.

    

Especial: Gourmets de Tarragona

CA L'ESTEVE: C/. Josep Mª. Folch i Torres, 1. 43480  
Vila-seca. Tel.: 619 03 10 58 i 977 39 59 67. Tanca diu-
menge nit. Targetes de crèdit: Diners, Master Card i Visa.
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Els Gourmets van al restaurant De Vins,Tarragona

 

Els Gourmets de Tarragona han visitat en el sopar del mes d’oc-tubre 
el restaurant De Vins, de Tarragona, que està situat al carrer Mendez 
Núnez, a dos passos de la Rambla Nova. L’establiment, que va néixer fa 
poc més d’un any i que en els darrers mesos emprèn una nova trajectòria 
sota la batuta del jove xef Pablo Andrés com assessor gastronòmic, 
va confirmar una vegada més la seva validesa culinària.
Degut a la capacitat reduïda del menjador, estret i allargat, només per 
49 places, el sopar es va desenvolupar en dues sessions, amb un mateix 
menú degustació elaborat especial per tan singular ocasió. Un menú 
que, tant la primera vegada com la segona, va ser molt satisfactòria per 
tots els assistents, amb un maridatge de plats i vins molt escaient.
L’àpat s’iniciava amb els aperitius, seitó amb pebrot vermell rostit a la 
llenya, herbes anissades i gelea de poma i canyella; coca d’espardenyes 
i tallarines de la costa Brava amb tomàquet, orenga i ceba de Figueres; 
truita de patata diferent amb pernil de gla; i costellar de porc ibèric amb 
tallarines de patata a la tòfona. Per els aperitius, manzanilla passada 
Pastrana.
El primer plat va consistir amb un micuit de foie amb figues i praliné 
de nous. Va continuar la caldereta de llamàntol, cloïsses, mató, aji groc 
i Huacatay. Regat amb cava Llopart integral brut nature (D.O. Cava). 
Després, ventresca de tonyina aparentment a la brasa amb germinats i 
com a vi acompanyant, Blanc Louro do Bolo 2006 (D.O. Valdeorras). 

Finalment, costella de bou rostida i reposada amb rossinyols i ceps 
en papillot al perfum de muntanya, maridat amb Negre Artigas 2005 
(D.O. Priorat). A l’hora de les postres, préssec tardiu amb vainilla i 
herba lluïsa, amb vi de gel Gewürztraminer.
En definitiva, una gratíssima experiència gastronòmica en la que els 
Gourmets de Tarragona van poder gaudir d’un conjunt de ta-pes i 
plats, molt ben realitzats, innovadors i d’avantguarda, que posen de 
relleu els coneixements gastronòmics d’en Pablo Andrés i el seu 
equip de cuina. 
I tot això, en un lloc molt cèntric, que té una decoració minimalista, 
on predominen el negre i el vermell. A destacar la decoració de les 
taules, al igual que la direcció de la sala, a càrrec de la jove igualadina 
Mireia Asensio, formada en la matèria a la Universitat Autònoma de 
Barcelona, a Bellaterra, i  que té cura també dels vins, de la que n’és 
una experta.
Acabat el segon sopar, l’equip de De Vins va rebre el Diploma que 
acredita el pas de l’entitat gastronòmica tarragonina.

Especial: Gourmets de Tarragona

DE VINS: Mendez Núñez, 15. Tel.: 977 23 00 20. Tanca diu-
menge tot el dia i dilluns nit Horari, de 13,30 a 15,30 i de 20,30 
a 23,00. Targetes de crèdit: Amex, Master Card i Visa.
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 Els Gourmets visiten el restaurant Arena, Salou  

El sopar del mes de novembre de l’Associació dels Gourmets de Ta-
rragona va tenir lloc el passat dijous al restaurant Arena, de Salou, que 
aquest any compleix sis anys d’existència, gaudint d’una situació pri-
vilegiada, al bell mig del passeig Jaume I, cantonada amb Pere III.
Arena és un restaurant de qualitat i nou format de disseny, amb terrassa 
i vistes a les palmeres i al mar, que combina les últimes novetats amb 
la cuina tradicional de la zona. 
El primer que hi trobem és, com dèiem,  una magnífica terrassa, ideal 
per als dies que fa bon temps i les nits d’estiu. Després passem al lo-
cal, dissenyat per Estrella Salieti. Està presidit per la barra de bar és 
avantguardista i molt lluminós de dia, ja que té grans fines-trals. Càlid i 
informal, el restaurant respira joventut com l’equip que el comanda.
A la sala, l’Albert Baldrich ha volgut apostar per un equip jove però 
amb gran experiència, amb l’objectiu que el bon servei i l’atenció 
personalitzada siguin primordials per aconseguir no sols que el menjar 
sigui agradable, sinó també que el comensal no tingui la sensació de 
menjar fora de casa.
El xef és Jordi García que, amb els seus ajudants, confecciona una 
carta equilibrada, amb personalitat pròpia, amb aire fresc i mediterrani, 
amb plats que combinen els sabors i textures ade-quadament.

Per als Gourmets, la cuina del Arena va preparar un menú de-gustació 
que es va iniciar amb un aperitiu de mousse de cava amb bolets i huevas 
de salmó, i cocreta de bacallà amb gratinat de garotes. Va continuar amb 
un “steak-tartar” amb favetes i foie. Després,  vichysoisse de poma amb 
puré de la Cerdanya. Com a peix, corvina amb salsa de bolets frescos. 
I com a carn, cruixent de polarda de corral amb gorgonzola i “risotto” 
de bolets i panses. A l’hora de les postres, bavaroise de menjar blanc 
amb gelat d’ametlla garrapinyada i sorbet de moscatell.
Tot això regat amb vi blanc D.O. Penedès, Perfum de vi Blanc i vi 
negre de la D.O. Conca de Barberà, Clos Montblanc Xipella.
L’invitat d’honor en aquest sopar va ser en Xavier Bisbe, director 
de la “Marina Deportiva” de Tarragona, que abans de l’àpat va ex-
plicar als comensals els objectius i previsions futures d’aquest centre 
tarragoní. I acabat el sopar va lliurar, com és habitual el diploma que 
acredita el pas de l’entitat gastronòmica per l’Arena als responsables 
del restaurant.

Especial: Gourmets de Tarragona

ARENA RESTAURANT.- Passeig Jaume I/Pere III. Salou. 
Telèfon: 977 384 000. Fax: 977 381 579 E-mail: info @arena-
restaurant.com  Web: www.arenarestaurant.com




