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Villa Retiro, monument & spa creat per als 5 sentits

Darrerament, l’obertura de nous hotels 
de gran categoria a les comarques 
tarragonines, amb restaurants de cui-
nes molt destacades, està canviant el 

panorama turístic gastronòmic de les terres de 
la Catalunya sud. A l’any 2006, es va inaugurar 
el tercer hotel de cinc estrelles de la província i 
el primer de les Terres de l’Ebre: Villa Retiro.
Una brillant iniciativa de la família Quimet

que, des de fa dècades, ha vingut “fent territori” 
amb el negoci hoteler a l’Aldea. Ara, fa tres 
anys, la família va obrir un “autèntic regal de 

luxe per als cinc sentits”, l’hotel Villa Retiro,
als afores de Xerta, recuperant una fi nca i 
residència magnífi ca d’un indià.

Jaume Martí Tomàs va emigrar a l’Ar-
gentina el segle passat i va fer fortuna com 
a empresari i comerciant, comprant diverses 
propietats a Buenos Aires, Vinaròs, les Cases 
d’Alcanar i Xerta, el seu poble, i allí, l’any 
1884, en una de les seves fi nques, es va fer cons-
truir la seva residència, “Villa Retiro”, d’estil 
modernista i caire colonial, per un arquitecte, 
mestre de Gaudí, Josep Fontseré.

2 suites i 7 habitacions són els dormitoris 
fantàstics on l’exquisida decoració ajuda a 
percebre totes les tonalitats del silenci i la 
calma, la comoditat del luxe en un entorn 
clàssic refi nat. La recuperació dels espais ha 
transformat Villa Retiro en un idíl·lic indret 
amb caràcter propi, catalogat com a edifi ci 
d’interès arquitectònic colonial.

A tot això, hi hem de sumar el relax visual 
en un entorn privilegiat, l’olor de natura i la 
bona cuina.

Anem a pams. A Villa Retiro es pot sentir 
el poder relaxant de l’aigua. Les modernes 
instal·lacions d’hidroteràpia amb solàrium, 

dutxa vichy, sauna fi nlandesa, bany de vapor, 
cabina de gel, cabina de coloteràpia, banyera 
d’hidromassatge, piscina exterior amb casca-
des i zona d’hidromassatge, juntament amb 
els altres complements com la perruqueria, 
la zona de massatges o el gimnàs, conformen 
un conjunt on l’aigua i la cura de la imatge 
corporal són els principals atractius. 

Envoltat d’arbres centenaris, el restaurant 
de l’hotel, dirigit pel professional més jove de la 
sala Quimet, en Francesc López, aconsegueix 
que els sabors de la cuina mediterrània arribin 
a nivells molt alts. Malgrat la seva joventut, 
25 anys, l’experiència d’aquest xef té arrels 
molt importants, que arranquen de l’escola 
Hofmann, de Barcelona i continuen a l’Escola

d’Alain Ducasse, a París, treballant després al 
seu restaurant de 3 estrelles Michelin, Plaza 
Athenée. Valorant molt els productes, molts 
del propi hort, en Fran elabora plats exquisits 
com el llamàntol, la ventresca de tonyina, el 
rissoto, les 11 textures de xocolata, els raviolis 
de mango amb crema de tofé de caramel, xo-
pito de pinya colada i mousse de llima… Tot 
es prepara a la cuina, fi ns i tot les varietats de 
pans, com en els restaurants amb estrella.
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Direcció: C/ dels Molins, 2. 43592 Xerta. Tel.: 977 473 003. Fax: 977 473 320. Correu electrònic: villaretiro@grupjfebrotels.com
Web: www.grupjfebrotels.com. 
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L’hotel y el restaurant Mas Mariassa 

neix d’un mas en runes del segle 
XVIII, rehabilitat mantenint l’essèn-
cia del passat. Ubicat als afores de 

Pratdip, entre muntanyes de la serra de Llaberia, 
amb el mar a dues passes, està envoltat d’un 
paisatge de cultius de fruita seca i oliveres, 
distribuïts per bancals fets amb marges de pedra 
seca. És el racó ideal per descansar en un ambient 
càlid i silenciós, i per prendre contacte amb el 
més essencial, a més de menjar-hi bé.

L’andorrà Francesc Bellsolà va descobrir 
aquest lloc fa uns anys i el va comprar per 
gaudir-ne privadament. Més tard, hi va veure 
les possibilitats turístiques i va iniciar unes 
obres que van durar 2 anys. A mitjan del 2008 
obria les portes de Mas Mariassa com hotel 
de 4 estrelles i restaurant.

La cuina és acurada i exquisida, lliga 
l’originalitat amb la tradició dels aliments i re-
ceptes de la terra. Recomanem escollir el menú 

Direcció: Ctra/ T- 311 Km 3. 43320 Pratdip. Telèfons 
97726260 i 659771693. No tanca. Targetes de crèdit, Di-
ners, Master Card, 6000 i Visa. Serveis: Aire condicionat i 
aparcament. Correu electrònic: info@masmariassa.com. 
Web: www.masmariassa.com. 

Mas Mariassa, 
un encantador hotel a Pratdip

degustació (40 euros): set plats que diàriament 
es van canviant i que combinen els productes 
del mar i la terra que dóna l’entorn privilegiat 
de l’hotel. En defi nitiva, la cuina és moderna, 
basant-se en la cuina tradicional i de mercat, 
elaborada pel propi Francesc Bellsolà.

En Francesc Bellsolà, ja des de molt jove, 
va mostrar una remarcable vocació per l’hote-
leria, treballant en establiments reconeguts del 
Principat d’Andorra i, fi ns i tot, el seu neguit 
per aprendre el va fer viatjar a Londres, on es 
va establir uns mesos per conèixer la realitat 
d’aquella gran capital. De tornada a Andorra, 
va regentar un petit restaurant al Pas de la 

Casa. El següent pas el dóna, juntament amb 
la seva família, fent-se càrrec del Molí dels 

Fanals, d’Andorra la Vella, el que any després 
traslladen a Sispony, la seva actual ubicació, 
restaurant que amb èxit està dirigint la famí-
lia sota la batuta de la seva mare a la cuina, 
Dolors Abad.

Mentrestant, en Francesc segueix sumant, 
sobretot en formació, estudia i treu uns cur-
sos de ESADE sobre direcció d’empreses 
turístiques, i participa en la dinamització de 
la restauració de les pistes d’esquí Soldeu el 
Tarter. El seu darrer pas és Mas Marissa.

El menjador, amb una capacitat màxima 
per a 28 comensals, només funciona el vespre, 
de 21 a 23 hores i està a càrrec de Raquel

Navarrete. El celler té 25 referències. El vi 
de la casa és el Mas Donís (DO Montsant), 
9,75 euros. Disposa d’un menjador privat per 
a fi ns a 14 persones i terrassa.

Les 5 habitacions i les 2 suites estan pensa-
des per incentivar el relax i la calma, decorades 
amb materials nobles de la manera més actual i 
fresca. Donant-li una personalitat pròpia a cada 
una d’elles, però mantenint punts en comú: 
el cotó i el blanc dels llençols i la comoditat 
dels matalassos. El preu de l’habitació doble 
varia entre els 85/95 euros/dia. Té aparcament 
a l’aire lliure i jardí. Ofereix massatges amb 
reserva prèvia.

Vista exteriorVista exteririororororVista exterior
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La Terrassa i el Jardí de l’Hotel Ritz de MadridEl Restaurant Goya de l’Hotel Ritz s’ha consolidat amb el 
xef Jorge González com a referent gastronòmic de màxim 
nivell, dotant a l’hotel més emblemàtic de la capital d’una 
restauració d’alta gastronomia. L’actual cuina que se serveix 

al Restaurant Goya té el seu fonament en les millors i més fresques 
matèries primeres, a partir dels productes de temporada i de mercat. El 
resultat és una carta àmplia, quant a l’origen de la seva inspiració, que 
potencia els plats autòctons més característics de la cuina espanyola, 
però fa també referència notable als productes mediterranis i deix 
notar, de manera brillant, l’exquisida infl uència de les cuines basca i 
francesa. Es produeix així una molt cuidada oferta de plats tradicio-
nals i d’avantguarda, sense estridències, que fa possible satisfer de la 
millor manera, qualsevol suggeriment. Amb l’arribada del bon temps, 
el Restaurant Goya té la seva prolongació a La Terrassa on la cuina 
que tan magistralment treballa el xef Jorge González presenta els seus 
millors plats estivals en un escenari extraordinari. Les seves taules per-
fectament vestides amb manteleria de fi l, les butaques de vímet blanc, 
els almohadones de blau intens i els enormes tendals d’aquest mateix 

color, ens faran gaudir d’un lloc únic a Madrid. A la Terrassa es pot 
gaudir de desdejuni, esmorzar i sopar, i assistir també a la celebració 
dels esdeveniments del programa Moments de Plaer, com els Brunchs, 
Temàtics o les Setmanes Gastronòmiques dedicades als productes més 
frescos de la temporada.

Per a la seva banda, a l’esplèndid Jardí es preparen plats també 
exquisits, menys elaborats, com amanides, arrossos, pasta, carns a la 
brasa o peixos a la planxa, que se serveixen impecablement on les taules 
protegides del sol per les característiques ombrel·les blanques i blaves. 
Tot en un espai al seu torn envoltat per espècies úniques d’arbres cedits 
pel molt pròxim Real Jardí Botànic entre els quals es troben el Cirerer 
Japonès, arbre de Júpiter, Magnòlia, Castanyer d’Õndies, Plàtan o Pi 
Piñonero. La seva inefable fontana que s’alça entre les escales que 
parteixen de la terrassa —i que són ja reconegudes com una icona en 
la qual han posat i posen els personatges de major actualitat— dirigeix 
el seu cabal cap a un mini estany ple de plantes i fl ors aquàtiques, que 
acaben de compondre un irrepetible marc que, encara que sembli difícil 
creure’l, es troba en ple centre de Madrid. Terrassa i Jardí del Ritz els 
quals, a més de per la porta principal d’accés a l’Hotel, també es pot 
arribar, directament, per les entrades independents de la Plaça de la 
Lleialtat i Felip IV. 
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The Westin Palace, des de 1912 tot un referent
Des de 1912, el Palace és punt de 

trobada i protagonista de tots els 
esdeveniments rellevants relacionats 
amb la història del país. Des de la 

seva inauguració, aquest hotel va estar dotat 
d’alguns serveis impensables per a l’època i 
amb això la societat madrilenya es va obrir 
a la modernitat. Ja, des d’aquells llunyans 
temps, els seus salons han estat escenari de 
reunions, festes i altres grans esdeveniments 
de la vida local, nacional i internacional. Des 
dels seus començaments, l’hotel va ser molt 
freqüentat per artistes, intel·lectuals i polítics. 
Personatges com Ignacio Zuloaga, Vicente 

Blasco Ibáñez, Pablo Picasso, Buster Kea-

ton, Mata-Hari… van viure al Palace. Hi van 

THE WESTIN PALACE.- Plaza de las Cortes, 7. (28014) Tel.: 91 360 80 00. Fax: 91 360 81 00. No tanca. American Ex-
press, 4B, Diners, Master Card, 6000 i Visa. El dirigeix Marc Lannoy. Correu electrònic: palacemadrid@westin.com. 
Web: www.westin.com/palacemadrid.

passar també Salvador Dalí, Ava Gardner, 

Orson Welles, Rita Hayworth, Hemingway, 

Belmonte; Manolete… El 1989 el Palace

Hotel va ser adquirit per la prestigiosa cadena 
hotelera Ciga Hotels; i des de l’1 de març del 
2000 forma part de Westin Hotels and Re-

sorts, essent conegut des de llavors com The

Westin Palace Madrid.
El seu edifi ci emblemàtic es troba situat 

en ple barri de les Lletres, lloc de residència 
de grans escriptors dels segles XVI i XVII, 
actualment un barri amb les zones comercials 
més atractives de Madrid. L’hotel es va edi-
fi car sobre el solar que ocupava l’antic palau 
dels ducs de Medinacelli. Es troba davant del 
Congrés dels Diputats, d’una banda, i el Museu 

del Prat, per l’altra, dominant majestuosament 
la plaça de Neptuno. La seva construcció va 
durar 18 mesos i s’hi va aixecar l’hotel més gran 
d’Europa, el 1912. Inaugurat pel rei Alfonso 
XIII, a les seves 6 plantes i 2 soterranis, tenia 
500 habitacions, amb cambra de bany i telèfon 
a cadascuna d’elles (el primer hotel d’Europa 
amb aquests serveis). Actualment compta amb 
468 habitacions, de les quals 50 són suites. Té 
el restaurant La Rotonda, el Bar i 18 salons per 
a banquets i reunions. El 1997 es va portar a 
terme una obra total de remodelació dels 40.000 
metres quadrats de l’edifi ci. Posteriorment, el 
2004 i 2007 s’han realitzat també importants 
obres de remodelació.
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Hotel InterContinental 
Madrid, luxe i gastronomia

L’hotel de cinc estrelles InterConti-

nental Madrid, situat en ple centre 
de negocis i cultural de la ciutat, 
continua millorant les seves instal-

lacions i innovant en el plànol gastronòmic. 
Aquest any el comencen amb un important pro-
jecte que millorarà notablement la qualitat del 
catàleg d’habitacions de l’hotel, posicionant-lo 
al capdavant del mercat hoteler de luxe.

El mes d’abril està programada la inaugu-
ració d’una nova i impressionant suite reial de 
220m2 més 180m2 de terrassa, situada en l’últim 
pis de l’hotel i amb impressionants vistes sobre 
el Passeig de la Castellana. D’altra banda, 
també es presenten 4 noves suites presidencials 
que s’uneixen a les 3 ja existents.

Les noves suites, d’uns 140m2 cadascu-
na, tenen un estil més sofi sticat i actual amb 
l’última tecnologia. Un món de luxe i confort 

Hotel InterContinental Madrid. Pº de la 
Castellana, 49. www.intercontinental.
com/madrid Tel. 91 70 73 00. Correu 
electrònic: icmadrid@ihg.com.

on es cuida de forma especial el servei i la 
privadesa.

Per la seva banda, en l’àrea de restauració, 
InterContinental Madrid segueix apostant 
per la creació de dinàmiques jornades gas-
tronòmiques que sorprenen als seus clients 
per la qualitat dels menús i l’ambient del seu 
restaurant, El Jardí de l’InterContinental,

amb el xef José Luque al capdavant.
Molt interessants són els nous conceptes 

culinaris que han llançat com els Sopars per 

a elles, amb menús molt especials dissenyats 
per a dones que volen gaudir d’una agradable 
vetllada els dijous a la nit, els Sopars amb 

ball i les Sopars amb bombolles sopars ma-
ridatge amb els millors caves seleccionats del 
país. Un dels seus productes estrella continua 
sent el Brunch, que cada diumenge segueix 
sorprenent els seus assistents amb més de 

200 varietats gastronòmiques de la més alta 
qualitat. Un autèntic festí en forma de buffet 
lliure, amb sushi preparat en viu pel xef asiàtic 
de l’hotel, carpaccios, mariscs, carns, peixos, 
ibèrics i delicioses postres. El pla perfecte per 
gaudir en família. Disposa, a més, d’ambien-
tació de música en directe i animació infantil 
amb jocs i pallassos. Un petit luxe a l’abast 
de tothom.

InterContinental Madrid és una opció 
molt recomanable per als visitants de Madrid 
aquesta primavera.

Bufet d’esmorzarsBufeet d esmorzarsBufet d esmorzars
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Hotel Le Meridien Barcelona: 
Tot un luxe de detalls i singularitats sorprenents
Ala confl uència de les Rambles i al 

carrer Pintor Fortuny va començar 
a edifi car-se el 1957 el Gran hotel 

Manila, la façana del qual d’estil 
neoclàssic es conserva i constitueix l’actual 
fi sonomia de l’hotel Meridien Barcelona.

A fi nals dels 80 tota l’estructura interna 
de l’hotel es modifi ca per garantir el més alt 
estàndard de comoditat per al client, i el funcio-
nament fl uït de la gestió hotelera. Al novembre 
de 1991, Le Méridien arriba a Barcelona per 
instal·lar-se i comença una nova etapa per a 
aquest emblemàtic edifi ci. 

Al llarg dels últims anys, s’ha portat a terme 
una reestructuració en la qual s’han invertit uns 
25 milions d’euros que inclouen la reforma de 
totes les habitacions, suites i àrees públiques de 
l’hotel: el 4 de juny de 2008, i després que ONE 
NIGHT Montecarlo i ONE NIGHT Miami el 
2007, ONE NIGHT arribés a Barcelona. Es 
tracta d’una sèrie mundial d’esdeveniments 
que dota als hotels Le Méridien d’un estil 
de vida d’alt nivell que atregui una clientela 
d’esperit creatiu, després de l’adquisició de 
la marca per Starwood Hotels & Resorts 

Worldwide. L’hotel es va convertir en una 
obra d’art permanent rebent al grup LM100 
que van inaugurar les noves iniciatives de 
Le Méridien, així com les recent renovades 
instal·lacions caracteritzades per un disseny 
innovador i modern. Això ha suposat que cada 
visita a Le Méridien Barcelona representi un 
veritable descobriment actiu… 

Les experiències que està oferint han creat, 
juntament amb LM100, una comunitat d’inno-
vadors culturals i experts en creació provinents 
d’àrees tan diverses com l’art, l’arquitectura, la 
moda i la cuina. Així, l’experiència en l’arriba-
da dels hostes a Le Méridien Barcelona està 
marcada per 4 elements: el portal de transició; 
l’art sense portes (unlock-art); l’experiència 
sensorial i l’experiència elevadora.

El portal de transició intriga al client en la 
seva arribada i obre la seva ment cap a una nova 
forma de veure les coses. Vuit artistes membres 
de LM100 han realitzat 47 obres d’art úniques 
per a cada divisió i regió on es localitzen els 
hotels Le Méridien en el món. A Barcelona 
es va escollir al fotògraf i professor de Belles 

LE MERIDIEN BARCELONA. Ramblas, 111. 08002 Barcelona. Tel.: 93 318 62. Correu elec-
trònic: info.barcelona@lemeridien.com. Web: www.lemeridien.com/barcelona.

Arts local, Joan Fontcuberta. Es va unir a 
LM100 després de presentar la seva col·lecció 
"Paisatges sense Memòria", per als portals de 
transició. En ella explora la intersecció entre 
la fotografi a i les imatges digitals. L’obra que 
dóna la benvinguda a Le Méridien Barcelona 

representa la base de la dieta mediterrània, en 
una paròdia similar a un anunci convencional. 
El dibuix s’ha realitzat utilitzant un fotomosaic 
de 5.600 peces capturades al Google. En l’eina 
de recerca d’imatges es van introduir parau-
les com "Bacus", "art culinari", "gourmet", 
"delicatessen", "saborós", "sabor", "salut" i 
"Méridien", en anglès, francès i espanyol. 

L’art sense portes signifi ca que les claus 
de l’habitació obren molt més que una porta. 
Poden obrir la ment. Les claus dissenyades 
pel grup de creadors internacionals LM100 
obren la cultura contemporània local, oferint 
accés gratuït a una institució cultural contem-
porània propera a l’hotel. A la seva arribada, 
els clients de l’hotel reben una invitació al 
museu MACBA. 

L’experiència sensorial a l’arribada del 
client està formada per tres elements: l’essèn-
cia, la música i la llum; el pas de la tarda a la 
nit, se celebra el lobby amb un ritual vespertí 
en el qual un recepcionista encarna el dia, 
mentre que un altre la nit i porten a terme una 
cerimònia que sorprèn als clients amb un canvi 
en la llum i el ritme musical que fi nalitza amb 
una invitació a una copa de cava. 

Finalment l’experiència elevadora es lo-
calitza a l’ascensor que emociona a través de 
la música. Un previsible viatge en ascensor 
amb música genèrica o silenci, alguna cosa 
màgica, que realment transporta al client. "El 
cant d’un ocell, el ritme dels cascos en una 
caminata a cavall, el batec del cor i fi ns i tot 
el silenci" tot existeix en el seu univers sonor. 
A cada moment del dia, el client gaudirà d’una 
barreja de sons i ritmes naturals amb elements 
musicals d’aigua, bosc, naturalesa… 

Altres detalls: a la cafeteria podrà escollir 
tants com 12 cafès. El client de l’hotel trobarà 
a la seva habitació la degustació d’un espresso 
o un capuccino. I no es perdi les fotografi es 
que narren històries de Ralph Gibson. A Le

Méridien Barcelona, descobrirà els retrats 

fotogràfi cs dels seus companys de LM100 
juntament amb una selecció d’imatges que 
trobarà al llarg de la seva estada.

I més elements chic de l’hotel són les ca-
dires Calvet de la consergeria per descobrir·  la 
cultura de Barcelona, una rèplica de les disse-
nyades per Antoni Gaudí. El mural modernista 
dissenyat per Lourdes Vázquez presideix la 
consergeria de l’hotel. L’obra correspon a 
una estètica contemporània i moderna, típica 
dels cànons estilístics del moment. Les portes 
de cristall dels banys de les habitacions han 
estat dissenyades per BM, seguint les formes 
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del mestre Gaudí il· luminant el restaurant 
Cent Onze, val la pena fi xar-se en el llum 
—de seda tractada a mà— dissenyat per la 
israelianaAyala Serfaty, que està inspirada en 
elements marins. La catifa de passadissos i sa-
lons, dissenyades exclusivament per a l’hotel, 
representa el plànol de l’Eixample barceloní, 
obra d’Ildefons Cerdà del segle XIX. 

El desdejuni Le Méridien, que arriba a Le

Méridien Barcelona a la fi  de 2009, ofereix 
una reinterpretació de plats tradicionals del 
desdejuni incloent elements innovadors creats 
pel xef Jean Georges Vongerichten, membre 
de LM100. Jean Georges Vongerichen va 
néixer a l’Alsàcia i va estudiar a França. Va 
començar la seva carrera a Le Méridien Sin-

gapur i aviat va obrir 10 restaurants a la zona. 
El 1985 va saltar a Nova York, fi ns arribar a 
guanyar 4 estrelles de The Nova York Estafi s 
amb 29 anys. Va continuar obrint restaurants 

a Boston, Les Vegas, Chicago, Londres, París, 
Bahames i Shanghai. Actualment posseeix 12 
estrelles de The Nova York Estafi s pels seus 
4 restaurants a Nova York (Jojo, Vong, Jean 
Georges i The Mercer Kitchen). 

Cent Onze és un espai obert i cosmopo-
lita, l’accés directe del qual a Les Rambles, 
el passeig internacionalment més conegut de 
Barcelona, accentua el seu caràcter proper 
i alhora, sofi sticat. La carta de Cent Onze

presenta uns plats en els quals predominen 
els ingredients frescos de cada temporada, 
d’una forma equilibrada i sorprenent. A més, 
ofereix una selecció de plats tradicionals per 
als turistes que busquin una immersió en la 
gastronomia del nostre país.

Un jardí a la cuina o cuina de jardí, on tor-
nem a recuperar la guarnició elaborada com a 
part molt important dels plats i no només com 
acompanyament. Així, els grans sabors de les 

hortalisses i llegums en perfecta preparació, 
es converteixen en notables protagonistes de 
plats proteics de carn, peix o marisc. En suma, 
una cuina que evoca frescor, color i calidesa. 
Té un menú del dia per 15 euros i un menú 
degustació per 33. 

Completament renovades, cadascuna de 
les habitacions i suites compten amb el millor 
disseny i els últims avenços tecnològics. Tele-
visió de plasma de 42" al dormitori i de 17" al 
bany, il· luminació amb regulador d’intensitat, 
Internet d’alta velocitat, un ampli escriptori, 
aire condicionat i caixa forta. Llits dissenyats 
per al màxim confort en el descans: matalassos 
de 34 cm, edredons de ploma natural i suaus 
llençols de cotó egipci. 

En total, 233 habitacions i suites. Les 
suites posseeixen saló amb sofà, escriptori i 
zona de treball, una o dues habitacions i un 
espaiós bany.

onaLa singularíssssssssssssssssss imimimimimmmimaaaaaa eneene trtrtrtrtradadadaddaaaaa aaaa l'lll hohohohotetettell LeLeLeL  MMMMMMMeridien Barccrcceleee oo
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Andorra Gastronòmica

Casa Canut

Restaurant Gastronòmic de l'Andorra Park Hotel

És el restaurant gastronòmic de Casa Canut Hotel, que té entrada 
independent i està situat al centre del carrer més comercial de 
les Escaldes-Engordany. 

Ofereix una bona cuina gastronòmica, de mercat, amb plats 
regionals i francesos, principalment de peixos i mariscs frescos, que 
elabora amb gran encert el xef, Joan Gómez. A la cuina es fa també 
el pa i la pastisseria. 

El restaurant compta amb diversos menjadors d’elegant decoració i 
amb joc de taula de fi l, al capdavant dels quals hi ha Agustí Martínez.

RESTAURANT GASTRÓNOMIC DE L'AN-
DORRA PARK HOTEL- Els Canals, 22. 
AD500. Tel.: + 376 877 777. Fax: + 376 
820 983. Horari: De 13,00 a 16,00 i de 
20,00 a 23,00. Tanca el diumenge. Master 
Card i Visa. Aire condicionat. 2 menja-
dors privats per a 8 comensals. Correu 
electrònic: sari@andorra.ad. Web: www.
sari_restaurants.com.

CASA CANUT.- Av. Carlemany, 107. Tel.: + 376 739 900. Fax: + 376 860 996 i 821 937. Horari: de 12,30 a 16,00 i de 20,00 a 23,00. No 
tanca. American Express, Diners, Master Card i Visa. Aire condicionat. Menjadors privats. Correu electrònic: hotelcanut@andorra.ad. 
Web: www.casacanuthotel.com.

Sempre hem dit que existeix una Andorra Gastronòmica, al costat de la molt coneguda de "compres", "neu", paisatges" i "esports de mun-
tanya". En uns moments difícils, en els quals sabem que acaben de tancar l’únic restaurant andorrà amb 1 estrella Michelin, l’Aquarius,
que lamentem molt, volem recordar i suggerir llocs en els quals s’hi menjar molt bé al Principat, juntament amb d’altres que ja n’hem 
parlat en passats números d’aquesta publicació, com El Rusc, La Cúpula, Buda Espai Andorra, Borda Estevet, la Borda de l’Avi…

É
s el restaurant gastronòmic de l’An-

dorra Park Hotel, on trobem com a 
xef Marc Móra i el seu equip, que 
abans era al restaurant San Marco

(5a planta de l’avinguda Carlemany, Centre 
Julià, d’Escaldes-Engordany), propietat també 
d’Hotansa. Elabora una cuina actual i reno-
vada, en la qual són protagonistes els peixos 
i mariscs portats de Galícia i Palamós tots 
els dimarts i divendres. Les postres, ja siguin 
gelats o pastissos, són elaborades al mateix 
obrador. El marc és elegant i a través dels 
grans fi nestrals el comensal pot contemplar 
una excel·lent vista dels jardins de l’hotel. La 
direcció del menjador va a càrrec de David

Gondal, que exerceix també de sommelier. La 
bodega és àmplia i important, amb unes 225 
referències. Sens dubte, tota una referència 
gastronòmica al Principat.

Les seves especialitats culinàries son 
l’escuma bloodymary i maduixa amb sardina 
marinada, patata i ceba tendra, 12,20; el bacallà 
amb coca d’espècies, streussell de xocolata i 
tòfona i xarrup de fruites, 25,30; el llom amb 
mousse de formatge de cabra, nespres, germen 
de ruca i el seu suc, 23,10; i el bunyol de plàtan 
amb gelée suau de llima, crema d’ametlla, 
gelat de xocolata amarga amb coco i cruixent 
de cardamom, 8,75.

També ofereix un menú per 30 euros i un 
menú degustació, per 65 euros.

El celler és molt ampli, amb unes 400 referències de vins i caves. 
El servei és amable. Té, a més, una barra gastronòmica oberta tot l’any 
de 7,30 a 24,30 hores. 

L’establiment ha doblat la seva capacitat amb l’obertura d’una nova sala. 
D’entre les seves especialitats, cal destacar, entre d’altres, els raviolis 

de fetge d’ànec a la poma caramelitzada, 30; fetge fresc d’ànec poêlé al 
vi de Porto i poma calenta, 33; llobarro a la crosta de sal grossa (2 pers.), 
65; savarin de rom i pinya caramel·litzada, 8,60. Ofereix un menú per 35 
euros, un menú degustació per 59 i el denominat menú del mar per 69. 

El vi de la casa és el Château La Chandelière 1999, 30 euros.

El menjador del RestaurantEl menjaj dododoooorrrrrrrrrrrrr dededdededellll ReReReReeReeeeeststststssss aauauraantntttttEl menjador del Restaurant
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Casino
TARRAGONA

Joc, gastronomia i diversió

Els tarragonins estem de sort, perquè 

al Casino de Tarragona han obert un 

espai gastronòmic que les nits de 

divendres i dissabtes es converteix 

en un exclusiu club amb música en 

viu. 

La fórmula que triomfa, Dinner and 

Dancing. Les músiques brasileres i els 

ritmes caribenys de la banda d’Angá 

el indio y su son de la loma omplen de 

sons calents les nits de joc i diversió. 

La carta del restaurant plena de 

delicioses especialitats mediterrànies, 

cassoletes i platillos, i amb una bona 

entrada de vins -DOQ. Priorat, DO. 

Montsant, DO. Empordà...-

I a més a l’espai D&D del casino 

organitzen festes a la carta: només 

cal triar un dia de la setmana, reunir 

30 amics o companys, escollir un 

sopar tipus menú, còctel o buffet i 

decidir quina música voleu que soni: 

dj, orquestra... 

Casino Tarragona, molt més que joc!

CASINO DE TARRAGONA.  Rambla vella, 2 – 43003 Tarragona - www.casino-tarragona.com - T. 977 789 000 – Fax. 977 789 001

Imprescindible DNI, Permiso de Conducir o Pasaporte. Sólo Pasaporte para los ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea. Sólo mayores de 18 años.

GRUP PERALADA
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Gínjol, bona cuina de mercat al cor del Principat

La Guingueta, menjar molt bé en una antiga borda

El local que en el seu dia, l’any 1900, va 
ser un dels millors restaurants d’An-
dorra la Vella ara es diu Gínjol i de la 
mà d’en Ferran Teres i Meritxell de 

Diós duu camí de tornar a ser-ho.
Fan una cuina de mercat i d’arrels tra-

dicionals actualitzada molt recomanable. El 
restaurant és petit i té cabuda per a només 24 
comensals. Disposa de lloc per a fumadors.

El celler disposa d’unes 55 referències de 
vins i caves. Entre les especialitats culinàries 
que elabora en Ferran, cal destacar l’ama-
nida de llamàntol, l’arròs a l’estil oriental 
amb favetes sobre un puré amanit de polpa 
de tomàquet fresc; el lluç de palangre amb 
espinacs i múrgoles de muntanya a la mantega 

LA GUINGUETA.- AD 600. Sant Julià de Loria. Telèfon: +376 844 964. 
Horari: de 13,00 a 15,30 i de 20,00 a 22,30. Tanca diumenge nit i dilluns. Master 
Card i Visa. Aire condicionat, aparcament, terrassa, 1 menjadors privats per a 
fi ns a 20 comensals. Correu electrònic: laguinguetaandorra.ad.

GÍNJOL.- Av. Meritxell, 9 baixos. AD-500. Tel.: + 376 826 716 i 362 882. Horari de 13,00 a 15,30 i de 21,00 a 22,30. Tanca diumenge i 
dilluns, Nadal, Sant Esteve i Any Nou. American Expres, Master Card, 6000 i Visa. Aire condicionat. Admet gossos. Correu electrònic: 
ginjol@andorra.ad.

Fa uns anys, una antiga borda de mun-
tanya de dues plantes, que data de 
1940 i que a la seva època fou quadra, 
refugi i magatzem de collites i eines del 

camp, es convertí en un restaurant que ha estat 
gestionat per diferents propietaris.

Es van reformar les dues plantes, amb 
parquet i columnes de cristall; a la planta baixa 
hi ha la recepció i un menjador privat per a 20 
persones, i a la superior, el menjador principal 
amb 7 taules.

A l’exterior hi ha una terrassa privada, 
allunyada de la carretera i al costat d’un petit 
rierol, per gaudir d’un aperitiu o menjar. Des 
de 2007 el gestionen Fabrice Cessar, al cap-
davant dels fogons, i Ramon Cabiscol, que 
dirigeix les sales i exerceix de sommelier. El 
celler té unes 150 referències. La decoració 
barreja l’ambient rústic de muntanya i modern. 
La cuina és de mercat actualitzada.

Les especialitats són, entre d’altres, el ris-

soto de llamàntol amb ceps, 19,00; el colomí 
de Bresse rostit amb oli de pebrot d’espelette 
i trinxat de patates i ceps, 23,00; la costella de 
vedella cuita amb mantega salada i endívies 
fondants, 22,50; i el pastís fi  de fi gues negres 
i gelat de canyella amb esclat de cereals, 
7,00. Té un menú per 19,50 euros i un menú 
degustació per 52 euros.

Faaabrbrbriciciciccccceeeee CeCCeCeCeCeC ssssssssssssaaarararararr i i iii RR R RRRR RRamamamamamamamammonononononnnononn C CC C CCCC CCCababababababababaa isisisisisisiscococoocococoooooollllllla

Meritxell de Diós i Ferran TeresMeeeeeeriririitxtxtxtxxeeelell dededdddedeed DDDióióóiós ii FeFerrrrrrrrrrrr aaaann TTTerererreseeMeritxell de Diós i Ferran Teres

d’ametlles torrades i violetes; l’espatlla de 
xai rostida amb olives negres d’Aragó amb 
carxofes i puré de nyameres; i a l’hora de les 
postres, el carpaccio de pinya amb borratxo de 

pa de pessic de nou moscada amb Cointreau 
i gelat de coco.

El restaurant també ofereix un menú de-
gustació al preu de 75 euros. 
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Andorra Park Hotel, 
seleccionat Hotel de l’Any 2009
L’Andorra Park Hotel, situat en el 

centre de la ciutat, es va construir 
l’any 1954, encara que no va obrir les 
seves portes fi ns el 1957. En aquest 

període, l’hotel disposava de 40 habitacions i 
una torre que formava part del mateix edifi ci, 
un restaurant i altres dependències, una pista 
de ball, piscina, jardí i bosc. La idea de l’es-
tabliment era aportar un confort més modern 
i serveis més luxosos, marcant d’aquesta 
forma una nova època dins de l’hoteleria 
andorrana.

Es donava molta importància a la restau-
ració. Això va fer que arribés ràpidament molt 

bona reputació rebent una clientela important 
i fi del, que romania llargues temporades.

L’Andorra Park Hotel ha estat testi-
moniatge del pas de grans personalitats com 
François Mitterand, Jacques Chirac, Rei

Juan Carlos I d’Espanya,Joan Martí Alanis,
Alberto de Mònaco, José Luis Sampedro,
Josep Carreres, Jordi Pujol, Pasqual Ma-

ragall, Joan Manel Serrat, etc.
Entre el 2000 i 2007, es van realitzar les 

obres d’ampliació i reforma de l’Andorra

Park Hotel, mantenint l’estructura exterior, 
reduint el nombre d’habitacions i incorporant 
la suite presidencial. S’han construït dos edifi -

cis annexos i comunicats, cap a la muntanya, 
creant 85 habitacions més (8 són apartaments 
dúplex), una pista de tennis, un gimnàs i 
diferents sales polivalents. L’edifi ci original 
és al més pur estil de les construccions de 
muntanya amb sostres de pissarra i parets de 
pedra. Els interiors refl ecteixen una exquisida 
elegància dominada per una gran lluminositat. 
Les acollidores habitacions posseeixen totes 
les comoditats pròpies d’un cinc estrelles, 
ressaltant una especial cura pels detalls.

Per tot això, la Guia Gourmand l’ha 
designat com l’Hotel de l’Any 2009.
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Hall de l’Andorra Park Hotel
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Passeig Torroja, s/n 43007 Tarragona tel 977 23 03 12  fax 977 23 80 33  costadaurada@turisme.altanet.org

Imagina’t un lloc on deixar-te seduir per les propostes gastronòmiques més innovadores. Un lloc

on gaudir en família de la senzillesa de la cuina més tradicional. Imagina’t una terra de contrastos

que uneix el millor de la terra i del mar, del present i del passat. Imagina’t la Costa Daurada.


