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Ferran Adrià, Juan Mari Arzak i Carme Ruscalleda 
a l’Escola de Cambrils

Noves instal·lacions 
de Reyes y Varón 
a Sant Jaume dels Domenys

Termes Montbrió estrena 
l’Aquatònic Night Xperience

Un dels actes més destacats de la cele-
bració del 25è aniversari de l’Escola
d’Hoteleria i Turisme de Cambrils
va tenir lloc el passat dia 9 de març per 

la tarda, amb la presència de qui actualment són 
considerats els millors xefs d’Espanya, Juan
Mari Arzak, Carme Ruscalleda i Ferran 
Adrià. Entre tots tres gaudeixen d’un total 
d’11 estrelles en la guia Michelin (3 d’El Bulli, 
3 d’Arzak, i 3 de Sant Pau i 2 del restaurant 
de Ruscalleda al Japó) i, fi ns i tot, ningú posa 
en dubte que Ferran Adrià és el millor cuiner 
del món.

Presentats per la directora de l’Escola, Car-
me Duch, el tres grans xefs van desenvolupar, 
respectivament, una conferència sobre la seva 
trajectòria i els seus establiments, i fi nalment 
van contestar les preguntes dels més de 200 

La prestigiosa fi rma distribuïdora 
d’alimentació i begudes Reyes
y Varon, ubicada a Vilanova i la 
Geltrú ha inaugurat darrerament 

unes noves i excel·lents instal·lacions 
a la població de Sant Jaume dels 
Domenys (Baix Penedès).

Per a la presentació, va organitzar 
un sopar degustació i col·loqui en el 
que hi van participar més d’un cente-
nar de restauradors de les comarques 
tarragonines i de Barcelona, entre ells 
Joan Bosch, de Can Bosch; Fernan-
do López, d’Albatros; Manolo Gil,
del restaurant Manolo; Josep Antoni 
Vidal, de Les Coques; Baltasar Julià,
del Molí de Cal Tof, etc.

Rafael Reyes va fer la presen-
tació, acompanyat de la directora 
general de Conservas Peña (Rias 

Gallegas), Nely Concheiro, i del director general d’Ibéricos Blázquez 
(Guijuelo), Isidoro Bázquez. I en el sopar es van degustar els exquisits 
productes de Conservas Peña (ibèrics, salmó, etc.) molt ben presentats 
i maridats amb  vins i caves de Ruchel, Mauro, Torelló, Murua, etc.

L’Hotel Termes Montbrió va inaugurar el passat dia 30 de maig 
l’Aquatònic Nitght Xperience, una nova proposta lúdica per 
a les nits d’estiu d’aquest magnífi c complex hoteler del grup 
Roc Blanc Hotels.

La presentació va reunir als jardins de l’hotel, al voltant de la pisci-
na, més de 300 persones de tots els àmbits socials que van gaudir d’un 
aperitiu i desprès van entrar a conèixer les instal·lacions de l’Aquatònic
on es va oferir un ballet aquàtic.

Aquest estiu, doncs, Termes Montbrió obre l’experiència d’un 
bany nocturn sensorial, amb música de fons i sessions de chill out,
de dijous a dissabte, des de les 8 fi ns a les 11 de la nit, per un preu de 
21 euros o de 198 euros amb sopar inclòs i nit d’hotel.

alumnes de l’Escola, que omplien de gom a 
gom el saló on es va fer l’acte.

L’alcalde de Cambrils els hi va lliurar 
dos llibres del municipi i després de fi rmar el 
llibre d’honor de l’Escola la directora també 
els hi lliurà uns records del 25è aniversari. El 

director de la guia Gourmand, Fèlix Llovell,
va fer entrega a tan insignes representants de 
la nostra gastronomia d’un exemplar de la 
darrera edició de la Guia Gourmand 2009, així 
com de l’últim exemplar publicat de la revista 
Gastronomia i Turisme.

REYES Y VARON, AHUMADOS. Polígon Industrial Els Arquets,
carrer Alacant, naus, 9-11, 43713 Sant Jaume dels Domenys. 
Tel.: 977 677 876.
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El Molí de Cal Tof presenta el menú gastronòmic de Santa Oliva

Font d’Or Màximum, la millor aigua del món

Baltasar Julià, director propietari del 
restaurant vendrellenc El Molí de Cal 
Tof, ha volgut oferir un homenatge al 
municipi veí de Santa Oliva, presen-

tant un menú gastronòmic dedicat a aquesta 
població i elaborat amb productes autòctons de 
les seves hortes i el secà. El menú, que ha estat 
presentat fa poc en presència de l’alcaldessa de 
Santa Oliva, Cristina Carreras, i de membres 
de la corporació municipal i dels mitjans de 
comunicació, s’ha incorporat a la carta del 
restaurant, el qual està situat pràcticament 
al límit del municipi del Vendrell i l’inici de 
Santa Oliva.

Baltasar ens ha comentat que des de sempre 
ha promocionat moltíssim la gastronomia típica 
del Vendrell i, especialment, el seu plat més 
representatiu: el xató. Ara ha volgut incorporar 
a l’oferta culinària del seu restaurant, que ja 
ofereix altres plats molt apetitosos de la cuina 
catalana, un menú inspirat en la gastronomia de 
Santa Oliva. Per a la seva creació ha comptat 
amb l’alcaldessa d’aquesta població, amb la 
historiadora local Lola Díaz, amb la ceramista 

L’aigua mineral natural Font d’Or, del 
Grup Vichy Catalán, acaba de treure 
al mercat la gamma premium, amb el 
nom Font d’Or Màximum, una aigua 

concebuda per vestir les millors taules i satisfer 
les necessitats dels consumidors més exigents. 
A partir d’ara el segell distintiu de Font d’Or 
Màximum és una botella de vidre translúcid 
–el material que millor conserva les qualitats 
d’una aigua premium– d’un impactant color 
blau ultramar i un disseny modern i elegant 
que s’inspira en línies pures i naturals, com el 

Convocat per Vichy Catalán i la Federació d’associacions de 
bàrmans espanyols (FESBE), el passat 5 de maig ha tingut 
lloc el XI Certamen nacional de cocteleria per a professionals 
Trofeu Font d’Or-Vichy Catalán, al balneari Vichy Catalán.

El certamen ha sigut un èxit total tant de participació com d’organit-
zació, amb 13 associacions participants i 14 concursants acompanyats 
dels respectius directius de cada associació.

El primer classifi cat va rebre un magnífi c trofeu, un diploma i un 
viatge a Marrakech amb totes les despeses pagades per a dues perso-
nes; el segon i el tercer classifi cats van rebre un trofeu i un diploma.

XI Certamen nacional de 
cocteleria per a professionals

Roser Oter, que ha dissenyat i realitzat els plats, 
i amb el xef d’El Molí de Cal Tof, Lluís Viñas.

El menú consta d’un aperitiu, dos plats 
i postres. S’inicia amb l’esmorzar de vinya: 
una torrada amb tomacó, pernil salat, raïm i 
arengada confi tada dessalada. El primer plat 
és un trinxat que té dues versions, la d’hivern 
(amb col, ceba, botifarra negra i patata) i la 
d’estiu (amb escalivada i cansalada virada, amb 
un fons de patata cuita amb oli d’oliva, llorer i 
alls). El segon plat és un gall rostit amb fi gues 

o ànec amb salsa fi na de ceba, tomàquet, bolets 
i herbes aromàtiques. Els postres, naturalment, 
són els coneguts reblons i merlets, tradicionals 
de Santa Oliva. Els reblons recorden les pedres 
que històricament utilitzaven els pagesos per 
fer els marges a les fi nques i estan fets al forn 
amb ametlla, mel i sucre. Els merlets són els 
pilars que hi ha al cim de les muralles dels 
castells i, convertits en postres, són bunyols 
farcits de crema i formatge de cabra.

El menú té maridatge amb cava brut nature 
del Penedès i vi negre elaborat amb Cabernet 
Sauvignon. I a la carta d’El Molí de Cal Tof 
el menú s’ofereix per un preu de 25 euros amb 
beguda inclosa, cava i vi.

D’aquesta manera, els comensals del res-
taurant El Molí de Cal Tof poden degustar 
a partir d’ara el menú gastronòmic de Santa
Oliva, a més dels plats de la cuina tradicional 
catalana de carn, peix i marisc, que durant 
molts anys han convertit aquest establiment 
en tot un referent gastronòmic del Penedès.

seu contingut: pur, natural i de gran qualitat. 
És un producte que neix amb la vocació de 
convertir-se en un objecte de culte per als 
consumidors i que, probablement, fomentarà 
encara més la cultura de l’aigua. 

La presentació de Màximum, la nova 
botella de Font d’Or, va tenir lloc en un dels 
salons del restaurant Via Veneto de Barcelona,
que es va omplir de gom a gom per conèixer 
en primícia la nova imatge d’una de les aigües 
minerals naturals més emblemàtiques del país. 
Entre els assistents hi havia alguns noms il-

lustres del món de la restauració com ara els 
xefs Carles Gaig, Ramon Freixa, Mey Hoff-
man i Josep Monje, entre altres. En el decurs 
de l’acte, que va presentar la televisiva Mari
Pau Huguet, el conseller delegat del Grup 
Vichy Catalán, Joan B. Renart i Montalat, va 
explicar que «amb aquest nou embolcall refi nat 
la marca ha volgut donar forma a l’aigua. Fer 
això» –afegí– «no ha resultat una tasca fàcil, 
perquè havíem de trobar el vestit més adequat 
per a la millor aigua del món.»

1r classifi cat: Sara Pedrosa, Hotel Sheraton de Bilbao, 
amb el còctel Flor de Vichy.

2n classifi cat: Andres Medina Venegas, de Lanzarote.
3r classifi cat: José Ignacio Gómez Zamora, de Madrid. 

MMeMMeMeMMMeMM núnúnúnún  dd ddeeee SaSaSaSaSaSaSaSaSSaSaSS ntntntntnntntttaaaaaaaaaaaaaa OlOlOlOlOlOlOlOlOlOlOOOlOOOOOOOOOO iviviviivivvivivivvivviiviviivvvaaaaaaaaaaaaa



Especial 
Gourmets de Tarragona

12 • Gastronomia i Turisme

Els Gourmets de Tarragona tornen al xdF
Els Gourmets de Tarragona van visitar, 

en el sopar del mes de abril de 2006, el 
restaurant xdF, lletres que corresponen 
a Xamfrà del Fòrum i que expliquen la 

situació de l’establiment que ocupa un xamfrà 
davant mateix del Fòrum Romà de Tarragona, 
a dos passos del Mercat Central.

Ara, al febrer del 2009 hi han tornat per 
conèixer l’evolució d’aquest establiment que 
dia a dia ha anat guanyant prestigi i s’ha anat 
situant entre els restaurants més recomanables 
de la capital.

L’establiment va néixer gràcies a la il·lusió 
i fal·lera per la gastronomia del jove tarra-
goní Nacho Pous. Ells és enginyer i després 
d’exercir 5 anys va decidir obrir un restaurant 
nou a Tarragona. Va començar a buscar locals 
per la Rambla, fi ns que va trobar aquest, amb 
unes vistes magnífi ques des del que seria el 

XDF. Lleida, 17-19, FF
43003 Tar ragona. Tel.: 977 24 71 16.
web: www.xdfrestaurant.com

i compota de ceba i poma, i bloc de peus de 
porc desossats i farcits amb botifarra negra i 
alls tendres. Finalment, a l’hora de les postres, 
crema de iogurt amb coulís de maduixa i gara-
pinyat de fruits secs, mini broqueta de pinya 
natural amb gelatina de mel, xoco-obsessió i 
trufes cruixents amb el 70% de cacao i amb 
taronja i Grand Marnier. Tot això regat amb 
vins i caves del celler Clos Montblanc, de la 
DO Conca de Barberà.

El convidat d’honor d’aquest sopar de 
Gourmets va ser el Dr. Miquel Àngel Pericàs
que des de l’any 1991 és catedràtic de química 
orgànica de la Universitat de Barcelona i des 
del 2000 s’ha ocupat de la posada en marxa i 
de la direcció de l’Institut Català d’Investigació 

menjador del primer pis a unes de les restes 
millor conservades del nostre patrimoni romà, 
les del Fòrum.

De la cuina del xdF, després de tenir 
diferents cuiners, se n’ha fet càrrec el mateix 
propietari i hi elabora una cuina mediterrània 
i de mercat, molt ben realitzada. Una prova 
d’aquesta cuina la tenim en el menú que va 
dissenyar per als Gourmets que, certament, va 
agradar molt a tothom. L’àpat es va iniciar amb 
uns deliciosos aperitius, amb croquetes d’ànec, 
nems cruixents de botifarra negra i formatge 
de cabra i bombó de foie. A continuació, migas

xdF amb ou estrellat, favetes a la catalana amb 
botifarres de Mont-roig, morro de bacallà con-
fi tat amb mousselina d’alls tendres, patata roja 

Química. El Dr. Pericàs és autor de més de 
200 articles científi cs i coautor d’unes 15 pa-
tents. L’any 2004 va rebre de la Generalitat la 
medalla Narcís Monturiol per haver contribuït 
de forma destacada al progrés científi c de país. 
Ha estat president de la Societat Catalana de 
Química i actualment és vicepresident de la 
Real Societat Espanyola de Química. El Dr. 
Pericàs va explicar als Gourmets les principals 
línies d’investigació que està duent a terme des 
del ICIQ, a Tarragona. 

Miquel Àngel Pericàs lliura el diploma a Nacho PousMiM quuele ÀÀngnggele PPerericicàsàsà lliliuura el diplomaa aa NNNNacho PousMiquel Àngel Pericàs lliura el diploma a Nacho Pous
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Els Gourmets de Tarragona 
van al Vil·la Alexander
Els Gourmets de Tarragona han visitat, 

aquest mes de març, el restaurant Vil·la 
Alexander, de Salou, un dels darrers 
establiments de bona cuina i magnífi ca 

infraestructura que s’han instal·lat a la capital 
de la Costa Daurada i que ocupa el que fou 
l’esplèndid xalet d’Enriqueta. 

El xef de l’Espluga de Francolí, Carles
Barneda, que des del primer dia està al cap-
davant dels fogons d’aquest establiment, va 
oferir als Gourmets un menú degustació titulat 
«Fusió nostàlgica, una mirada al passat». Es 
va iniciar el tast amb uns snacks per anar fent 
boca: còctel dry Martini amb Red Bull i fulla 
de ruca. Va continuar amb l’Horta de l’àvia: 
una amanida tèbia d’escamarlans tractats amb 
un turnedó amb favetes i oli de lavanda textu-
ritzat. Després, un xarrup digestiu: granitzat 
d’herbes de Provença i confi tura de calçots. I 
pel que fa als plats forts, en primer lloc l’Avi 
pescador, amb gust de Mediterrani: suprema 

VIL·LA ALEXANDRE. Passeig Jaume I, 3, 43840 Salou. Tel.: 977 35 36 83.  
Correu electrònic: info@villalaexander.es. Web: www.villalexander.es

de rèmol amb donostiarra, lleurega de coco i 
xutney de mango. I en segon lloc, Un dia de 
caça: maceració de civet de senglar amb aire 
de frutis vermells. Per acabar, Rebosteria: 
d’inspiració dolça i amb una bomba de xocolata 
blanca i negra amb ganache de roses i plata, 
acompanyat per petis fours i cafè.

Els vins que van regar aquets plats van ser 
el cava Gramona 3 Lustros, Silenci de la DO 
Penedès, Emina collita 2005 de la DO Ribera 
del Duero, i Renden Masdeu reserva 1999
de la DO Conca de Barberà.

El convidat d’honor d’aquest sopar de 
Gourmets va ser Pere Monje, fi ll de Josep
Monje, propietari del restaurant Via Veneto 
de Barcelona i un dels millors directors de sala 
del país. En el seu parlament va explicar breu-
ment la llarga trajectòria d’aquets emblemàtic 
establiment  barceloní, considerat com un dels 
millors restaurants de Catalunya i distingit amb 
una estrella Michelin.

També va assistir a aquest sopar el propi-
etari del Vil·la Alexander, Hilario Benítez,
i l’arquitecte que va dissenyar el restaurant, 
Miquel Espinet, que és també un gran gour-
met i que presideix l’Acadèmia Catalana de 
la Gastronomia.

Acabat l’àpat Pere Monje i Miquel Espinet
van lliurar a l’equip de cuina i de sala el diploma 
acreditatiu del pas de l’entitat gastronòmica 
tarragonina pel restaurant Vil·la Alexander.
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Els Gourmets de Tarragona visiten El Bosc
Jordi Raventós des de ben petit i Susan

de més gran han estat envoltats i atrapats 
per l’apassionant món de la restauració i, 
de mica a mica, han anat orientant la seva 

formació en aquesta línia. El punt de partida 
d’aquest viatge iniciàtic del Jordi i la Susan és 
l’Hotel Restaurant El Bosc, un antic negoci 
que estigué tancat durant un temps i que ara ha 
reprès la tasca, després de buscar-hi un nom i 
un lloc per al projecte. En aquest espai volen 
plasmar totes les seves inquietuds culinàries i 
gastronòmiques. La localització de l’hotel és a 
la zona residencial del municipi de Banyeres 
del Penedès, al bell mig de la comarca del Baix 
Penedès, entre vinyes i al peu del Montmell.

L’hotel té 2 estrelles i compta amb 9 ha-
bitacions dobles. El restaurant ofereix cuina 
tradicional catalana, i hi destaca el seu celler 
amb més de 160 referències de vins i caves. 
Jordi Raventós, que porta la direcció de l’es-

tabliment, va conquerir l’any passat el títol 
de Nas d’Or 2008, que el situa com el millor 
somelier d’Espanya.

Els Gourmets de Tarragona van triar aquest 
restaurant per al sopar del mes d’abril i, apro-
fi tant la visita, es va establir un agermanament 
amb l’Acadèmia Tastavins del Penedès, una 
de les entitats vinícoles més importants de 
Catalunya. L’Acadèmia, fundada l’any 1963 
a Vilafranca del Penedès, té actualment més 
de 300 socis i la presideix Joan Terrades, que 
va ser el convidat d’honor en aquest sopar dels 
Gourmets tarragonins.

De la cuina del restaurant El Bosc se n’en-
carreguen dos joves, Josep Pascual i Jordi
Martínez, formats a l’Escola d’Hoteleria de 
Cambrils, els quals van preparar per a l’ocasió 
un menú degustació maridat amb vins que 
foren presentats pels respectius propietaris o 
enòlegs dels cellers.

El menú va consistir en els següents plats 
maridats. Com a entrant, l’amanida de favetes 
i foie, acompanyada del Cava Brut Xamós 
elaborat amb macabeu, xarel·lo i parellada 
i presentat per Josep Tutusaus, propietari 
del celler. A continuació, arròs cremós amb 
bolets, regat amb vi Duc de Foix 2008, un 
blanc de Covides, presentat pel mateix Jordi
Raventós. Més endavant, bacallà grillé amb 

fons de patata i allioli gratinat, maridat amb 
vi blanc Flor d’Espiells 2007, de Juve Camps, 
chardonnay 100%, elaborat amb raïms de 20 
anys i passat per una criança de 7 mesos; el va 
presentar l’enòleg del celler, Toni Campos.
Després, melós de vedella amb puré de cigrons, 
acompanyat de vi negre, Durona d’Heretat 
Montrubí 2003, un coupage de la part alta del 
Penedès, presentat per l’enòleg Josep Queralt.

A l’hora de les postres, es va oferir un 
cruixent de poma amb gelat de vainilla, regat 
amb Cava Planas Albareda Brut Nature, de 4 
anys, presentat pel mateix Ramon Albareda.

Acabat el sopar, el convidat d’honor, Joan
Terrada, i el president dels Gourmets, Emili
Mateu, van lliurar el diploma que acredita el 
pas de l’entitat gastronòmica tarragonina a 
Jordi Raventós i a l’equip de cuina d’El Bosc.

EL BOSC. Carrer Marta Mata, 46; Urbanització Els Boscos. 43711 Banyeres del Penedès. Tel.: 977 67 18 71. Fax: 977 67 15 58. Tanca
dimarts, excepte a l’agost. Correu electrònic: info@elbosc.com. Web: www.elbosc.com
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Excepcional sopar a Via Veneto dels Gourmets 
El sopar del mes de maig de l’associació 

Gourmets de Tarragona ha estat certa-
ment excepcional, ja que l’entitat gas-
tronòmica tarragonina ha visitat un dels 

millors restaurants de Catalunya: Via Veneto.
Traslladats amb autocar a Barcelona, els 

Gourmets, acompanyats en aquest cas singular 
per les seves parelles, van poder gaudir d’un 
magnífi c menú degustació en el marc extraor-
dinari d’un dels salons distingits del restaurant 
Via Veneto, que té una estrella Michelin i un 
9,50/10 a la Guia Gourmand.

Rebuts pel propietari de l’establiment, 
Josep Monje, considerat un dels millors di-
rectors de sala del país, i pel seu fi ll Pere, que 
porta actualment les rendes del restaurant, els 
Gourmets van degustar un deliciós aperitiu a 
peu dret, a base d’encenalls de fuet, bombó de 
foie i xocolata, pa xinès farcit de cap i pota, 
cornets de vieira, parmentier de patata amb 
caviar de tòfona, mini caneló de pollastre de 
la raça Prat, teules de parmesà amb anxoves 
i blinis de salmó a la mostassa, tot plegat 
acompanyat de cava brut.

A continuació, asseguts en unes taules 
luxosament parades d’aquest establiment 
que fa poc ha celebrat el 40è aniversari, es va 
presentar el convidat d’honor: Sergi Uriol,
director general del hotel ME. Uriol va parlar 
als assistents –unes 70 persones– d’aquesta 
darrera «joia» hotelera de la cadena Sol Melià

a Barcelona, explicant-ne totes les singulars 
característiques i convidant-los a conèixer 
l’hotel. Acabat el parlament, el president dels 
Gourmets va lliurar al convidat el pin d’argent 
de l’Associació.

A continuació es va iniciar la degustació del 
menú que va tenia els següents plats, cadascun  
presentat per en Pere Monje: tàrtar de bacallà 

amb fesols del ganxet, tomàquets confi tats i 
olives negres; ou de Calaf a baixa temperatura 
amb trio de patates i tòfona negra confi tada; 
lluç gallec de Celeiros amb migas, bajoques 
tendres i mojo; cua de bou desossat i estofat 
al vi negre amb carxofes. I, de postres, canuts 
d’arròs amb llet amb granissat de taronja i gelat 
de llet merengada. Cada plat va anar maridat 
amb un vi diferent, presentat pel somelier del 
restaurant, Josep Martínez.

Acabat el sopar, i després del cafè i els 
petits fours, el convidat d’honor, Sergi Uriol,
i el president del Gourmets, Emili Mateu, van 
lliurar el diploma que acredita el pas de l’entitat 
gastronòmica tarragonina a Pere Monje.

Aquesta visita dels Gourmets a Via Ve-
neto ha suposat una experiència, sens dubte, 
inoblidable.

VIA VENETO. Carrer Ganduxer, 10-12, 
08021 Barcelona. Tel.: 93 200 72 44 i 
93 200 70 24. Fax: 93 201 60 95. Horari: 
de 13 a 15,45 h i de 20,45 a 23,15 h. 
Tanca el dissabte al migdia i el diu-
menge tot el dia, i de l’1 al 20 d’agost. 
Targetes de crèdit: American Express, 
4B, Diners, Master Card i Visa.  Aire 
condicionat. Aparcacotxes. 7 menjadors 
privats per a fins a 100 comensals. 
Correu electrònic: pmonje@adam.es / 
www.viavenetorestaurant.com
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El Velero rep el guardó 
dels Gourmets de Tarragona
En la festa anual de l’Associació dels 

Gourmets de Tarragona, celebrada a 
començaments del 2009, en el decurs 
de la qual es van lliurar el Premis Gas-

tronia corresponents a l’any 2008, es donà 
el cas que els propietaris del restaurant El
Velero, de Sitges, la família Martínez, no hi 
va poder assistir perquè estaven de vacances, 
fora del país.

Per aquest motiu, el lliurament del tercer 
accèssit del Premi Gastronia 2008 ha estat 
lliurat en mà fa pocs dies quan Manel Suárez, 
vicepresident de l’entitat gastronòmica tar-
ragonina, es traslladà a les instal·lacions del 
restaurant sitgetà.

Tota la família Martínez, encapçala per 
Florenci, que és el xef d’El Velero, va rebre 
de mans de Manel Suárez el trofeu dissenyat 

per l’artista joier tarragoní Joan Blázquez,
el «Gastronia estel·lada», tercer accèssit del 
premi que l’acredita com un dels millors res-
taurants de la costa catalana.

Recordem que en Florencio Martínez
a la cuina, amb el suport de tota la família i 
fonamentalment de David Martínez, el seu 
fi ll que és un gran somelier, a la sala i a la cura 
dels vins, s’encarreguen de fer gaudir cada dia 
el comensal amb profunds sabors mediterranis 
davant per davant de la platja de la Ribera.

A El Velero, que té una qualifi cació de 
8/10 a la Guia Gourmand 2009, hi trobem 
sempre un producte d’excel·lent qualitat, en 
un marc familiar però modern, elegant però 
acollidor. Compta amb una extensa selecció 
d’aigües, olis, cigars, digestius i un amplíssim 
celler subterrani amb unes 450 referències i 

més de 3.500 ampolles. Cuina i celler han estat 
guardonats en diverses ocasions. L’any 2005 
va guanyar el premi Gastronia que entrega 
anualment l’Associació de Gourmets de 
Tarragona.

El restaurant organitza interessants jorna-
des gastronòmiques i sopars maridatge per a 
grups petits. Disposa de menjador per a fuma-
dors. Entre les seves elaboracions culinàries 
podem esmentar els raviolis de sípia farcits de 
llagostins amb vinagreta de tinta de calamar; 
les gambes de Vilanova amb salsa de gambes 
i arròs negre; el llobarro a l’all cremat amb 
patates; i, pel que fa a postres, les illes fl otants. 
Té un menú degustació de 48 euros i el vi de 
la casa varia cada quinze dies.

EL VELERO. Passeig de la Ribera, 38, 08870 Sitges. Tel.: 93 894 20 51. Fax: 93 894 15 14. Horari de 13,30 a 16 h i de 20,30 a 23,30 h. Tanca 
els dilluns no festius i els diumenge a la nit durant l’hivern. Targetes de crèdit: American Express, 4B, Diners, Master Card, 6000 i Visa. 
Aire condicionat. Terrassa coberta. 2 menjadors privats per a fi ns a 30 comensals. Correu electrònic: elvelero@restaurantevelero.com. 
Web: www.restaurantevelero.com

Manel Suárez lliura el accèssit 
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