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Hotel Palas
P I N E D A

BODAS, COMUNIONES, CONVENCIONES Y REUNIONES DE EMPRESA

Restaurante Palas
MENÚS Y  CARTA

RESERVAS AL TEL.: 977 37 08 08
Muntanyals, 5 La Pineda 
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Festa de lliurament del Gastronia Estelat 2008Amb la celebració del 10è aniversari, 

l’Associació dels Gourmets de Tar-

ragona va decidir visitar cada mes 

de l’any 2008 els 10 restaurants 

guanyadors del trofeu “Gastronia” durant la 

dècada de la seva història, que suposa el millor 

de cada any, per cercar el “millor dels millors” 

i guardonant-lo amb un premi especial “el 

Gastronia Estelat 2008”.

Sens dubte, el sopar i la gran festa de lliura-

ment dels “Trofeus Gastronia estelada 2008”

de l’Associació Gourmets de Tarragona, que 

es va celebrar el passat dissabte, dia 17 de gener, 

a l’hotel Imperial Tarraco, de Tarragona, ha 

constituït uns dels esdeveniments gastronòmics 

més destacats de l’any a les nostres comarques. 

La gala va reunir quasi un centenar de persones, 

entre les que cal destacar les primeres autoritats 

autonòmiques, provincials i locals: Enric Eloy,

Secretari General del Departament d’Innova-

ció, Universitats i Empresa, de la Generalitat; 

Teresa Pallarés, Subdelegada de Govern a 

Tarragona; Albert Vallvé, Vicepresident de 

la Diputació, Pau Pérez, alcalde accidental 

de Tarragona i Albert Abelló, president de la 

Cambra de Comerç.

L’acte es va iniciar amb el lliurament 

dels guardons als restaurants que varen ser 

visitats per l’Associació gastronòmica l’any 

passat i van obtenir una puntuació més alta. 

El Gastronia Estelat 2008 (porta un estel) 

—obra del joier tarragoní Joan Blàzquez—,

va ser per al restaurant La Grava, del Morell. 

Va fer el lliurament, a Jerson i Noemí Ribal,

en Pau Pérez.

El primer accèssit se’l va emportar el res-

taurant tarragoní, La Boella i el van recollir, 

de mans d’Enric Eloy, Antoni Salas, Manel 

Ramírez iAmalio Merino.

El segon accèssit que va ser per al restau-

rantLumine (PortAventura, de Salou). Teresa 

Pallarés va fer el lliurament a l’Edu Cuesta

i Jordi Diéguez.

El tercer accèssit va ser per al restaurant

El Velero, de Sitges, i el lliurament va anar a 

càrrec d’Albert Vallvé.

A continuació, el president dels Gourmets, 

Emili Mateu, va agrair la presència de tots els 

assistents i felicitar els guardonats. Al torn de 

parlaments, també van parlar Albert Abelló,

Albert Vallvé, Teresa Pallarés, Enric Eloy 

i, fi nalment, Pau Pérez.

Els assistents a l’acte van rebre el darrer 

número de la revista Gastronomia i Turisme i 

la nova l’edició 2009 de la Guia elecció Gour-

mand, editada per Arola Editors, l’única guia 

que recull, en català, els millors restaurants i 

hotels de Catalunya i Andorra; un DVD pre-

parat per Paco Torralba que resumeix totes 

les activitats dels Gourmets de l’any 2008 i 

un record de la festa. 

Seguidament es va iniciar el sopar, en el 

qual es va degustar crema d’escamerlans amb 

foie i carxofes, galtes d’ibèric amb salsa de 

castanyes i milfulls de plàtan amb gelat de 

nou moscada.

La Grava, La Boella, Lumine i 
El Velero guardonats
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Els Gourmets de Tarragona a Can Bosch

Com cada any, els Gourmets de Tar-

ragona han volgut tancar l’any 2008 

amb un sopar singular i esplèndid en 

un gran restaurant. I com en anyades 

anteriors, novament la tria no podia estar millor 

feta: Can Bosch, de Cambrils, que ja és com 

una tradició.

Per a aquesta ocasió tan especial, Joan

Bosch i tot el seu equip de cuina van elaborar 

un menú degustació a l’alçada de les circums-

tàncies que, per unes hores, va fer feliços els 

paladars dels Gourmets.

Després de la copa de cava de benvinguda, 

els comensals varen gaudir dels Snaks: briox 

de sobrassada; grisini de sèsam amb pernil; 

galeta cruixent d’oliva negra; escamarlà arre-

bossat. I d’un aperitiu: mosaic de pop roquer 

amb parmentier de patata, escalivada i escuma 

d’all i oli suau.

El menú es va iniciar amb coca d’oli amb 

un farcit de ceps i llagostins, per continuar amb 

rapets nans de Cambrils amb salsa de ceps, i 

culminant amb Paupeton de cua de bou amb 

puré de patates trufat. Les postres van consistir 

en un tronc de Nadal de xocolata amb gelat 

de llet merengada i els petits fours. Per beure, 

vi negre DO Montsant, aigües minerals, cafè 

i cava per les postres.

Acabat l’àpat, l’assessor gastronòmic dels 

Gourmets va comentar amb Joan Bosch el 

menú assaborit.

El convidat d’honor d’aquest extraordinari 

sopar va ser el director comercial del Banc San-

tander Central Hispano en Catalunya, Josep

Maria Martínez Delgado, que va explicar als 

Gourmets en la seva intervenció el panorama 

actual de la situació econòmica del país i les 

perspectives de futur. 

Recordem que la cuina d’en Joan Bosch

arranca d’una cuina de pescadors d’arrel tra-

dicional i, sense trair en cap moment els seus 

orígens i els productes que té a l’abast de la 

mà, la porta a les més altes cotes de qualitat, 

la qual cosa ha convertit el seu restaurant en 

un indret de visita obligada.

Fa uns anys, en Joan i la seva esposa 

Montserrat van fer realitat un somni, portant 

a terme un canvi radical del seu establiment, 

ubicat a Jaume I, des de la façana, destacant 

el logo de Can Bosch, el rebedor, el menja-

dor, la cuina, així com totes les dependències 

del primer pis, cava de cigars i cava de vins, 

menjador privat, serveis…

En defi nitiva, Can Bosch, per la seva oferta 

culinària des de fa més de 20 anys, manté una 

estrella a la guia Michelin i a la guia Gourmand 

té un 9/10 de qualifi cació. 

En aquesta tasca compta amb el suport dels 

cuiners María Sánchez i Didier Soulier. La 

bodega és també extraordinària i té més 500 

referències, sota la direcció del sommelier

Manel Subirà, també un gran professional.

JooJ ananananannananann BBBBBBB BBBBBBososososchcchc  e eexpxpxx lilicacantnt el menúnú

VVVVViViVVVVVVV sttttta gegeg nenen raraaaaaaaaaalllllllll ddddddededdedededededededdedededelll mmemmm njjjjaddorororr d d ddeeee CaCaCaCannnnnnnnnnnnn BoBoBoBoBoBoBoBoBBoscscscscscscscscs hhhhhhhh amamamamaamamambbbbbbb elelelelelelsssssssss GoGoGourururmememeeetstststststsstsssstssts

Direcció: Jaume I, 19. 43850 Cambrils Port. Tel.: 977 36 00 19. Fax: 977 36 38 72. 
Tanca: diumenge nit i dilluns, i del 22 de desembre al 22 de gener.
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Cal Coco, 
cuina catalana i argentina a Torredembarra

La Cuina d’en Carlos, a l’ermita de Pratdip
Els germans Carlos i Rafael Martínez,

oriünds d’Andalusia, van arribar fa 

molts anys a les comarques tarragoni-

nes i es van enamorar dels paisatges de 

Pratdip, un petit poble del Baix Camp envoltat 

de muntanyes. Allí van descobrir els voltants 

de l’ermita de Santa Marina, de gran devoció 

popular, situada a pocs quilòmetres del nucli 

urbà, seguint la carretera que porta a Móra la 

Nova, a la part sud-est de la serra de Llaberia. 

Es van fer càrrec de la cura del santuari i del 

bar situat al costat mateix de l’església. Amb 

el pas del temps, el bar es va convertir en un 

restaurant. Així va néixer La Cuina d’en 

Carlos, ara fa uns set anys.

La formació d’en Carlos com a cuiner és 

autodidacta. No va anar a cap escola d’hoste-

leria i va aprendre l’art dels fogons en l’àmbit 

familiar, bàsicament de la seva mare. La seva 

cuina és tradicional, cuina de sempre, catalana 

i de muntanya, partint de bons productes i 

respectant els seus sabors, amb elaboracions 

adients. Són plats abundants i contundents 

Va ser l’any 1998 quan va néixer el 

restaurant Cal Coco, situat al barri 

de pescadors de Torredembarra, molt 

a prop de la platja, com iniciativa de 

gent local i agafant el nom d’un personatge 

popular, el Coco. Després d’un temps, però, 

va canviar de propietat i, des de fi nals del 

mes de maig del 2002, el porten el matrimoni 

format per l’argentí Daniel Zancada i Marta

del Carme Duran. No van fer grans canvis 

a l’establiment, i fi ns i tot van mantenir el 

mateix personal. La cuinera continua sent 

la mateixa, Marta Siurana i també està a la 

cuina el mateix Daniel.

La línia de cuina és, prioritàriament, la 

tradicional catalana.

D’entre les seves especialitats, hi trobem 

plats mariners com el festival de closques, la 

graellada de peix i marisc, el peix al forn, el 

bacallà a la llauna… o ben catalans de sempre, 

com les verdures a la brasa; l’esqueixada; fri-

candó; l’amanida amb formatge camenbert; i 

els d’aquest establiment, amb un protagonista 

principal que són les carns, i especialment 

la caça (senglar, cérvol…), en temporada. 

Estofats, fricandós, peus de porc i els “callos” 

són les estrelles d’aquesta cuina, regats en 

bons vins del Priorat, Montsant o altres DO 

de comarques tarragonines…

Però la Cuina d’en Carlos ens pot sor-

prendre amb unes excel·lents anxoves del 

Cantàbric, o unes exquisides ostres gallegues, 

o un magnífi c foie micuit elaborat a la casa, o 

embotits de la terra, o brandada de bacallà.

També totes les postres són fetes al lloc i en 

aquest capítol cal remarcar la crema catalana, 

els fl ams i, sobretot, els pastissos.

Del menjador, senzill, amb quadres molt 

coloristes i abstractes que recorden de lluny 

l’estil de Miró, se n’encarrega en Rafael,

amb simpatia i diligència. També té cura 

del celler, amb nombroses referències. Cal 

deixar-se aconsellar per ell i demanar el que 

ens suggereixi. La capacitat del menjador és 

per a unes 40 persones i disposa d’un privat 

els carpaccios, com el de bacallà i de bou amb 

formatge parmesà.

Però els plats reina de la casa, que justifi -

quen plenament la visita, són els arrossos, com 

el negre, a la cassola o el de llobregant (que 

es poden demanar només per un comensal). 

I també, tenint en compte l’origen del nou 

propietari, no hi podien mancar les delicioses 

carns, típicament argentines: entrecot o fi let 

argentí a la brasa amb guarnició, el bife especial 

Pampa i fi let mignon.

La brasa està a la vista dels comensals i 

atesa per Dolores Vidal. Les postres són totes 

casolanes i poden destacar el couland o la 

mousse de xocolata amb fruites del bosc…

El local té una decoració rústica, amb 

pedra a la vista, molt agradable. A la bodega 

hi trobem unes 60 referències.

per a unes altres 40. A l’estiu, compta amb la 

terrassa davant del restaurant. L’establiment 

organitza jornades gastronòmiques, degusta-

cions i maridatges de vins. 

Daniel Zancada i Marta del Carme Duran

Direcció: Carrer Isaac Peral, 25. 43830 
Torredembarra. Tel.: 977 64 04 12. Tanca 
de dilluns a dijous i la nit del diumenge.

Direcció: Ermita de Santa Marina. 43320 Pratdip. 
Tel.: 977 26 20 95 i 619 390 468. Tanca: dimecres. Web: www.lacuinadencarles.net. Correu electrònic: info@lacuinadencarlos.net.
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