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Àbac, l’únic restaurant de 2 estrelles 
Michelin a Barcelona

Aresguard d’una de les velles vil·les 
senyorials, que van ser lloc de des-
cans i esbarjo d’èpoques passades, 
i a l’ombra d’un extens jardí poblat 

d’arbres, va néixer, a meitats de l’any 2008,  
Àbac, el restaurant d’en Xavier Pellicer,
juntament amb l’hotel que porta el mateix 
nom. És la continuació de la tasca iniciada 
per aquest prestigiós xef, ja fa uns anys, en 
el local situat davant de l’estació de França.

Ara, l’escenari se situa a la falda del Tibi-
dabo, una de les muntanyes que presideix la 
ciutat de Barcelona, i al costat d’aquesta vella 
vil·la rehabilitada com a petit hotel de luxe, 
l’hotel monument Àbac, de 5 estrelles GL, a 
Sarrià-Sant Gervasi, la zona alta de Barcelona, 
amb vistes a la plaça Kennedy i fusionat amb 
la vegetació dels jardins de la Tamarita.

Obra de l’arquitecte Antoni de Moragas, 
consta de dos edifi cis integrats en un jardí. 
L’edifi ci centenari, rehabilitat degut al seu 
valor històric, fou l’antiga residencia de Dª 
Madronita, una intel·lectual de la burgesia 
catalana nascuda a fi nals del segle XIX i fi lla 
del Dr. Andreu, conegut per el seu xarop i les 
seves pastilles per a la tos. L’altre edifi ci, el 
nou pavelló de vidre integrat en el jardí, de 

manera que paisatge i arquitectura es donen 
la mà en un espai de línies pures.

El protagonista és aquest nou restaurant 
Àbac aixecat al jardí, on l’interior i l’exterior 
es troben: un volum de fusta que es mimetitza 
amb la vegetació, amb un interior vidrat que 
convida a gaudir-lo. 

La gastronomia és l’eix fonamental del 
projecte i al capdavant de la cuina es troba 
Xavier Pellicer, discípul avantatjat de Jacques 
Maximin i antic responsable de les cuines 
de Can Fabes, de Santi Santamaria. Xavier 
Pellicer segueix oferint la seva singular i mag-
nífi ca cuina d’autor, en un espai de cuina de 
200 metres quadrats, dissenyats per Joaquim
Casademont i el mateix Pellicer, un lloc que 
pot ser visitat pels clients i que ocupa l’antic 
teatre de Madronita Andreu.

Completen les instal·lacions de restauració, 
dos menjadors privats per a 20 i 60 comensals 
respectivament; el Lounge Bar, on la música, 
la llum i el color canvien de forma controlada 
i que està obert fi ns a les 2,30 de la matinada; 
i el celler amb més de 800 referències, a cura 
del somelier Daniel Lorenzo Esteve.

El restaurant està guardonat amb 2 estrelles 
Michelin i té capacitat per a 56 comensals. La 

decoració és en tons naturals, té taules ovalades 
que permeten menjar mirant el jardí i un servei 
d’alta escola.

Com a especialitats, cal esmentar les 
vieires amb caviar, llima i herbes (42 €); el 
pollastre de corral al cardamom (36 €); els 
pèsols del Maresme amb tripa de bacallà 
(38 €); i els fruits vermells amb xocolata i llima 
quefi r (14 €). Té també un menú degustació, 
per 84 euros.

L’hotel ofereix un servei personalitzat i 
15 luxoses habitacions i suites, completament 
insonoritzades, amb una decoració vanguar-
dista i la més avançada tecnologia i confort. 
Disposa d’un spa completament equipat, amb 
dues cabines per a tractaments, i pàrking cobert.

ÀBAC. Av. Tibidabo, 1, 08022 Barcelona. 
Tel.: 93 319 66 00. Fax: 93 319 66 01. Horari 
de 13,30 a 15,45 h i de 20,30 a 23 h. Tanca 
diumenge i dilluns al migdia, 3 setmanes 
a l’agost i 1 setmana a partir del 6 de ge-
ner. American Express, 4B, Diners, Master 
Card, 6000 i Visa. Aire condicionat. Correu 
electrònic: info@abacbarcelona.com. 
Web: www.abacbarcelona.com

Faaaaaaaaaaaaaaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaççç nananananananananannanannnananna d ddd dd d d ddd dd d dd delelelelelelelelelelelleleleleeleeleleee  r r rrrrrrreseseseeseseseeseeeseeseseeeeseesssstatatatattatataatataataaattatatataaaururururuururururururururuururrurananananannananannanaaa ttttttttt ÀbÀbÀbÀbÀbÀbÀbÀbÀbÀbÀbÀbÀÀbÀbÀbÀbÀbÀbÀbÀÀbÀbÀÀbÀÀÀÀbacacacacacacacacacacacacaaccaaacaca

acUnUnUnUnnU aaaaa taulululululllaaaaaa ddeeedeellllll rrrererrerrrrrr stststauauuaurrarantntnt À ÀÀbababa

XXXavvivivivivv eeerer PPPPPPP PPPPP PPPPPPPPPPPPPelelelelee lilll ceeerrrrrrrrr



Reportatge

18 • Gastronomia i Turisme

SOLERA GALLEGA. Carrer París, 176, 08036 Barcelona. Tels.: 93 322 91 40 i 93 439 90 87. Fax: 93 322 91 40. Horari de 13 a 16 h i de 20,30 
a 00,30 h. Tanca els dilluns i la segona quinzena d’agost. American Express, 4B, Diners, Master Card i Visa. Aire condicionat. Aparcament. 
1 menjador privat per a fi ns a 20 comensals. Correu electrònic: solerag@teleline.es. Web: www.soleragallega.com

Solera Gallega, 
els millors plats de marisc i peix a Barcelona

Afi nals de l’any 1984, Manuel Fernández va obrir aquest 
restaurant d’ambient mariner en el qual es poden assaborir 
uns deliciosos plats de marisc i peix, d’especialitats gallegues, 
que elabora amb encert el xef Vicente Illescas.

Solera Gallega ofereix una magnífi ca cuina de mercat, amb gran 
varietat de marisc i plats de cacera en temporada, que permet un excel-
lent viatge gastronòmic pel nord d’Espanya –Galícia, Astúries i País 
Basc– sense moure’s de Barcelona, a banda d’oferir també plats catalans.

El restaurant també disposa d’un bon celler, amb uns 50 vins, a cura 
del mateix patró, i de sales per a fumadors i no fumadors

Des de fa ja uns anys, compta amb el suport del seu fi ll, Javier 
Fernández, que lògicament és el futur de l’establiment. Entre les 
seves especialitats podem esmentar l’amanida de llagosta i llagostins, 
el llobarro al fonoll, el llenguado al cava i, naturalment, la mariscada.

A l’hora de les postres, cal no oblidar les canyes de l’apòstol far-
cides de crema.

El vi de la casa varia segons temporada.
En defi nitiva un gran restaurant a Barcelona, on gaudir dels millors 

plats de peix i marisc en un ambient i amb un servei molt agradable. A 
la Guia Gourmand té un 7,5/10.
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Plat de marisc de Solera GallegaPlPlatat ddee mamaririr scscc d ddeee SoSooleeerara GGalallelegagaPlat de marisc de Solera Gallega
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Cinc Sentits, cuina 
catalana contemporània d’autor a Barcelona

CINC SENTITS. Aribau, 58, 08011 Barcelona. Tels.: 93 323 94 90. Fax: 93 323 94 91. Horari de 13,30 a 15,30 h i de 20,30 a 23 h. Tanca 
diumenge i dilluns i  2 setmanes a l’agost. American Express, Master Card, 6000 i Visa. Pàrquing gratuït al migdia. Aire condicionat. 
Correu electrònic: info@cincsentits.com. Web: www.cincsentits.com

La família Artal va obrir, l’any 2004, 
aquest restaurant de moderna decoració 
i cuina catalana contemporània, d’autor. 
Al capdavant de la cuina hi ha el xef 

Jordi Artal. Amèlia Artal dirigeix la sala i 
s’encarrega del celler, amb  unes 140 referèn-
cies de vins i caves. És dels pocs restaurants 
que ofereix un maridatge de vins.

Cinc Sentits està situat al cor de l’Eixam-
ple esquerre de Barcelona i ofereix menús 
de degustació en una atmosfera moderna 
i sofi sticada. Hi destaca el menú Fórmula 
migdia, de dilluns a divendres. Certament, és 
un establiment per gaudir de tots els sentits. 
Compta amb una carta  de destil· lats. Tots els 

peixos i el marisc són salvatges i presenta tres 
varietats de pans.

El restaurant, des de l’any 2008, fi gura a la 
Guia Michelin i compta també amb la distinció 
del tercer premi de Carta Vi, per l’ampliació de 
la carta de vins que darrerament a fet, on dona 
atenció especial als raïms autòctons recuperats 
del nostre país.

Actualment, ofereix tres menús degustació: 
el denominat Sensacions, de 65 euros; l’Es-
sència, de 46 euros, i, fi nalment, el Clàssics
(carta), de 65 euros.

Entre les seves especialitats, cal esmentar 
l’arròs a banda «a la nostra manera», amb 
calamars a la planxa, sofregit i allioli de safrà; 

llobarro salvatge sobre fi deuà amb tinta de 
calamar; cua de bou «36 hores» amb variaci-
ons de verdures d’hivern; coca de fetge gras i 
porros glacejats amb vinagre agredolç i arrop 
de cibulet, o garrí ibèric amb poma en dues 
textures… Y a l’hora de les postres, mousse 
calenta de xocolata Grand Cru amb gelat d’oli, 
coca de vidre i fl or de sal o xocolata Grand 
Cru amb pa, oli i sal, entre d’altres.

La capacitat del menjador es per a 32 
comensals. No disposa de lloc per a fumadors.

El servei és diligent i amable. En defi nitiva, 
un petit restaurant de l’eixample barceloní 
amb una gran cuina, que justifi ca sobradament 
l’escapada per anar a coneixe'l.

Especialitat de Cinc SentitsEsEsEsEspepepepecicic aalalllaa ititi atata  d dEspecialitat d CiCiCiCiCCC ncncncncnc SSSSS SenenenenenenentitititititsttsttstCinc Sentits

e CiCiiCincncnn  SentitsEsEspepepepeciicicialalalitititatt d
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Gran Hotel La Florida, el cel de Barcelona
L’abril de 2003 va obrir les portes de nou 

el Gran Hotel la Florida, un somni 
fet realitat i el primer ressort urbà a 
Barcelona, situat al costat del Tibidabo. 

Una visió sobre el luxe, la qualitat, l’elegància 
i la comoditat, el servei i la bellesa. Una visió 
consistent en combinar el millor del tradicional 
estil mediterrani amb l’entusiasme i els plaers 
del món modern. Un establiment emblemàtic, 
amb moltes històries i unes vistes excepcionals 
de la Ciutat Comtal, cosa que el converteix, 
a més de per la decoració i els detalls, en un 
indret únic.

 La construcció de l’Hotel La Florida,
l’any 1924, va néixer de la inspiració dels 
seus fundadors de crear un edifi ci emblemà-
tic que projectés el prestigi de la ciutat de 
Barcelona. Afortunadament, les clàusules 
contractuals comprometien mantindré intacta 
la visibilitat de l’edifi ci i respectar la façana 
original, declarada patrimoni històric, per 
construir-hi un hotel digne de l’admiració 
mundial. L’any 1925 va obrir les portes, amb 
un disseny de l’arquitecte noucentista Ramon
Raventós. Amb l’esdeveniment de la guerra 

civil s’utilitzà com a hospital. Quan acabà la 
confrontació va ser reestructurat i restaurat i 
als anys 50 es convertí en el lloc predilecte dels 
adinerats barcelonins i de la burgesia catalana. 
S’hi han allotjat Ernest Hemingway, James
Stewart, Rod Hudson, la princesa Fabiola i 
el Príncep de Bèlgica, etc.  L’any 1973 tancà 
les portes i l’any 2001 l’edifi ci fou rescatat 
de l’abandonament per a tornar-li tota la seva 
grandesa. Un cop acabades les obres de reha-
bilitació s’ha aconseguit culminar el somni, 
que hasignifi cat una inversió de 42 milions de 
euros, i aquesta rehabilitació es considera ara 
una de les més difícils i delicades d’Europa. 
Recuperar al màxim els elements decoratius i 
d’estructura de l’antic hotel, respectar l’entorn 
natural en el que està ubicat l’edifi ci i millorar 
l’impacte visual de l’hotel en la muntanya 
han estat alguns dels objectius principals de 
la restauració, i cal sumar-hi la utlilització de 
la més moderna tecnologia d’avantguarda, de 
manera que convisquin la tradició i la novetat, 
el noucentista i l’avantguarda, l’artesanal i les 
noves tecnologies.
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El Gran Hotel La Florida disposa de 
70 habitacions, repartides entre habitacions 
Deluxe, Júnior Suites, Terrace i 8 Suites de 
disseny. Les habitacions tenen increïbles vistes 
i algunes disposen de jacuzzi privat. Els preus 
de les habitacions oscil·len entre els 160 fi ns 
als 400 i els 2.400 euros que corresponen a la 
Suite Presidencial.

Té també spà, amb tot tipus de tractaments 
de bellesa, sauna, banys de vapor, piscina clima-
titzada d’acer inoxidable de 37 metres de llarg 
que es prolonga espectacularment en l’exterior 
i que acaba en forma de cascada que domina la 

ciutat; centre de fi tness amb gimnàs totalment 
equipat; 3 salons de conferències i esdeveni-
ments privats, totes amb llum natural i accés a 
una gran terrassa; el Club Luna, que ha acollit 
actuacions de jazz en viu, ara només obre per a 
esdeveniments privats; un Lobby Lounge i el 
Miramar Bar, a més del Restaurant L’Oran-
gerie, amb una refi nada cuina mediterrània amb 
productes d’estació d’alta qualitat, elaborada 
pel xef executiu Miquel Fuxà i amb una carta 
de vins de més de 350 referències, de la que en 
té cura el somelier Claudio Comella. Aquest 
restaurant està obert no solament als seus hostes 

sinó també a tot aquell que vulgui viure una nova 
experiència gastronòmica i sentir-se orgullós al 
contemplar la ciutat de Barcelona.

Cal destacar l’obra de Dale Keller, el 
premiat dissenyador que ha fi rmat el disseny 
interior de molts dels millors hotels del món i 
que ha estat el responsable d’aquests, al costat 
d’artistes com Ben Jakober i Yannick Vu que 
han aportat obres d’art com l’escultura Terra; 
l’obra de fi bra òptica de 27 m d’alçada titulada 
Luz; i una font en espiral d’acer inoxidable i 
17 m d’alçada, anomenada Aigua. Un hotel 
per a veure i ser vist.
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La Heredad Mas Collet, a Capçanes
L’hotel restaurant La Heredad Mas 

Collet, situat a les afores de Capçanes, 
concretament a 3,5 km de la població, 
ocupa una antiga masia típica del Prio-

rat datada de 1795, totalment restaurada, que 
va ser la casa natal del famós bandoler català 
Joan Barceló i Anguera, conegut popularment 
com Carrasclet. Aquest personatge, va passar 
de fabricar carbó de carrasca a base d’alzines 
a convertir-se en un destacat resistent a las 
tropes borbòniques, i va arribar a coronel de 
l’exèrcit de l’imperi Austro-Húngar.

Ara entre pins, vinyes, oliveres i avellaners, 
la masia ha estat convertida des de fa aproxi-
madament un any en un hotel de 4 estrelles, 
propietat de Julián Maza, però manté parts 
autèntiques de la pedra original típica de 
la comarca del Priorat. Disposa gairebé de 
100 hectàrees que pertanyen a la fi nca i de 
les quals es poden gaudir a través dels senders 
que la recorren envoltats de natura i rierols.

Disposa de 12 habitacions i 2 suites (preus 
entre 140/160 euros per habitació doble i dia), 
totes amb aire condicionat, caixa forta, minibar, 
televisió amb antena parabòlica, canal plus, 
barnús, eixugacabells, servei d’habitacions 
24 hores, tancament electrònic i wifi. També 
disposa de pàrquing propi l’aire lliure, jardí, 
tennis i pàdel, piscina exterior, gimnàs, sala 
de convencions, sala i bar, petita videoteca, 
bicicletes, celler amb sala per a degustacions 
i restaurant.

HEREDAD MAS COLLET. 43776 Capçanes. Tel.: 977 262 455 / 608 236 335. Fax:  977 262 174. Tanca diumenge a la nit, 
dilluns i dimarts al migdia i durant el gener. Horari de menjador: de 13 a 15 h i de 20,30 a 22,30 h. Targetes de crèdit: 
American Express, 4B  Diners, Master Card, 6000, Visa i Visa Electron. Directors: Kurt Campinho y Samantha Duran. Correu 
electrònic: informacion@grupolhh.com. Web: www.grupolhh.com/mascollet

El restaurant Mas Collet ha sabut aprofi tar 
a la perfecció tot el patrimoni gastronòmic de la 
terra mitjançant una oferta de productes d’alta 
qualitat, acompanyada d’una extensa carta de 
vins i d’aigües perquè es descobreixi en els 
seus plats tot el sabor d’una comarca. El xef 
Kurt Campinho, elabora una cuina d’autor 
acurada respectant cada temporada de l’any; 
d’aquesta manera ens trobem que la carta pot 
anar canviant segons els productes que hi hagin 
en cada una de les quatre estacions.

Entre les seves especialitats culinàries po-
dem esmentar la cansalada, l’emulsió de trufa 
i caviar de salmó (20 €), l’amanida tèbia de 
llamàntol i avellanes (23 €), les tripes de bacallà 
i pèsols crus (13,50 €), llobarro, patata violeta 
i verduretes (26 €), canetón en dos serveis i 
prunes, (43,70, 2 pers.), rable de conill amb 
tirabecs i alls tendres (21), fi let de bou, shitake
i patata rate (29,20), peix segons el mercat… I 
entre les postres: xocolata d’Ocumare, sal i oli 
DO Priorat (13,80 €), mató del Cadí, sèsam, 
crocant i argan (10,50 €).

El restaurant també ofereix un menú de-
gustació per 60 euros i disposa de 4 varietats 
de pans. El celler, que es pot visitar, guarda 
unes 140 referències de vins i caves. El vi de la 
casa és el Mas Collet del 2006 (16 €). Disposa 
d’una terrassa coberta apta per a fumadores. 
El menjador, amb una capacitat de per a fi ns 
uns 30 comensals té una decoració rústica amb 
tocs moderns i elegants.

Kurt Campinho i Samanta DuranKuK rtrt C Camampipinhhnhoo ii SaSaSaSaSaSaSaSaaSaSaaSamamanttntaa DuDuDuDuurararararar nnnnnnKurt Campinho i Samanta Duran
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Gran Palas, el millor hotel de la Costa Daurada

Finalment la Costa Daurada central comp-
ta amb un gran hotel d’alt standing de la 
categoria de cinc estrelles. Inaugurat fa 
pocs mesos a la Pineda, de Vila-seca, a 

menys de 10 km de Tarragona, el Gran Palas
és el somni fet realitat d’Indaleci Salas, presi-
dent d’Insagra Uno, propietari també del hotel 
Palas, de quatre estrelles, situat pràcticament 
davant d’aquest.

L’edifi ci del Gran Palas està compost per 
dues ales de tres plantes amb un edifi ci central 
on hi ha la recepció i els serveis generals. 
Ubicat molt a prop de la platja de la Pineda 
–a 20 metres– té magnífi ques vistes del Me-
diterrani i una arquitectura de línies sòbries i 
minimalistes, amb façanes cobertes de pedra 
blanca i vidre blau que dóna a totes les zones 
una gran lluminositat.

L’hotel ofereix un total de 102 habitacions 
i suites, cadascuna diferent, cadascuna exclu-
siva, però totes elles disposen de tecnologia 
d’última generació, de grans terrasses i banys 
equipats amb tots els detalls, a més d’una 
multitud de serveis, entre els que destaquen els 
restaurants i la zona Spa & Wellness.

El client del Gran Palas pot triar entre 
una habitació clàssica, de 32 m2; una Júnior 
Suite Garden o una Júnior Suite Delta, de 37 
m2; la Suite Mediterrània, la joia més preuada 

GRAN PALAS. Carrer de la Sè-
quia Major, 5, 43480 La Pineda, 
Vila-seca. Tel.: 902 370 808. Fax: 
902 372 266. Director: Josep Colomés. 
Web: www.granpalashotel.com

de l’hotel, amb jacuzzi i 40 m2; i, fi nalment, 
la Suite Màster Gran Palas, el summum de 
l’espai del luxe i del plaer, una única suite irre-
petible per als hostes més exquisits, de 110 m2.

El Sensus Spa&Wellness és el major spa
de la província, amb 4.000 m2 dedicats exclu-
sivament al relax, al plaer i a la salut del cos i 
la ment, amb tractaments especials i de bellesa 
també oberts a clients externs. Té perruqueria, 
una piscina interior amb sortida a l’exterior i 
jacuzzi, xorros d’aigua i llits de bombolles, 
una piscina infantil, tres jacuzzis independents 
i situats en diferents altures, temple de dutxes, 
bany turc, sauna, suites sensorials i cabines per 
als diferents tractaments, etc.

En els restaurants, la fusió de gastronomies 
és el major atractiu. El Racó és el restaurant 
a la carta i té un entorn càlid i tènue. Ofereix 
una gastronomia moderna de fusió de la cuina 
tradicional i internacional amb el segell d’autor 
del xef Ion Garcia i un important celler.

Moss presenta un gran show cooking amb 
un sense fi  de gustos i plats a la vista perquè 
cada comensal esculli el seu menú degustació 
predilecte.

Teppanyaki és per als amants de la cuina 
japonesa. S’elabora utilitzant un teppan i en 
surt una cuina sana i natural.

A la zona dels jardins, al costat de la 
piscina, hi trobem la Braserie que permet 
menjar a l’aire lliure plats de carns i peixos 
fets a la brasa.

No podem oblidar el Lobby Bar, al costat 
de la recepció, on es pot escoltar el piano i 
passar estones molt agradables, i les zones 
enjardinades amb vegetació autòctona de la 
costa Mediterrània.

Per a qui prefereixi la platja, a dues pas-
ses de l’hotel hi trobarà una zona exclusiva 
d’hamaques reservades als clients i amb els 
mateixos serveis que a la zona de piscines.

Finalment, hem de comentar les sales  
degudament preparades per a la celebració 
de tot tipus de congressos, convencions i 
esdeveniments. La sala Europa és un espai de 
més de 1.000 m2 que es converteix en 11 sales 
exclusives totes elles amb entrada privada, 
zona de cofee break, accés als jardins i totes les 
infraestructures per qualsevol esdeveniment.
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Jacuzzi de la zona Spa & Wellnesscuzzzii dededee llllaaa zozzozonanana SSSpapap &&&& WWWWelellnlnesessscuzzi de la zona Spa & Wellness

Façana del Gran PalasFaFaçaçanana d delele  G Grarann PaPalalassFaçana del Gran Palas
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Parador de Tortosa, 
menjar i dormir en un castell
Els paradors de Turisme van néixer fa 

bastants anys per promoure el turisme 
en llocs on la iniciativa privada era 
molt minsa i, a la vegada, per recuperar 

històrics monuments arquitectònics del passat, 
com ara castells o monestirs. En l’aspecte 
gastronòmic sempre s’han caracteritzat per 
oferir les receptes tradicionals de la zona o la 
regió on es troben ubicats.

A les comarques tarragonines, l’únic pa-
rador està situat a Tortosa, i ocupa el que fou 
el castell de la Suda, degudament recuperat 
i amb unes instal·lacions magnífi ques, que 
descansen sobre 10 segles d’història. La cuina 
respon també a aquesta línia de la feina ben feta.

Testimoni d’assentaments ibèrics i romans, 
fou Abderraman III qui va aixecar la primera 
fortifi cació en aquest lloc.

PARADOR DE TORTOSA. Castell de 
la Suda, s/n, 43500 Tortosa. Tel.: 
977 44 44 50. Fax: 977  44 44 58. Di-
rector: Arturo Gutiérrez. No tanca. 
Targetes de crèdit: American Express, 
4B, Diners, Master Card i Visa.

Actualment, el parador, que es va inau-
gurar l’any 1975 i que va costar 140 milions 
de pessetes d’inversió, ofereix unes precioses 
vistes panoràmiques del riu Ebre i de Tortosa 
i compta amb uns amplis jardins en el recinte 
emmurallat del vell castell, que data del segle X. 
Al fi nal dels jardins es troba la piscina.

El menjador del Parador de Tortosa ocupa 
un gran saló històric on hi destaca el gran foc a 
terra i les fi nestres ogivals amb vistosos vitralls 
de colors que remunten els comensals a temps 
passats. L’oferta gastronòmica, realitzada per 
l’equip de cuina del Parador, consisteix en plats 
de la cuina regional tradicional de les terres 
del sud de Catalunya.

Com a especialitats podem esmentar l’em-
pedrat tortosí, el xató (amanida amb romesco), 
el bacallà amb espinacs gratinats al allioli, l’an-

guila en suc amb cloïsses, l’orada de l’Ametlla 
a l’all, el lluç de palangre en romesco i l’ànec 
a la taronja. Com a postres, el menjar blanc 
típic de Tortosa, els pastissets i garrofetes i el 
pastís de sopa de la reina.

Entre les novetats de l’oferta actual 
culinària destaca la iniciativa «80 anys de 
gastronomia». Aquesta oferta es va engegar a 
tots els paradors el passat 8 de novembre i es 
tracta d’una sèrie de menús basats en la història 
culinària d’Espanya i en l’actualització dels 
plats tradicionals de cada regió. Cada mes, els 
93 paradores posen a les seves taules, de manera 
simultània, 8 menús diferents (els mateixos 
en tots els paradores). Cadascun d’aquests 
8 menús duu el nom d’un parador i conté un 
plat principal típic de la regió on està situat.

En defi nitiva, el Parador de Tortosa ofereix 
al turista o al visitant la possibilitat de menjar 
bé i dormir agradablement en un castell, amb 
molts anys d’historia al seu darrera.

Castell de la Zuda, Parador de TortosaCaCaCaCaCaCaCCCaC ststststststttsttttteleleleleleeeeeee llllll dededededededd llllaaaaaaa ZuZuZuZuZuZuZudadadadadadaddadda PaPaPaPaPaPaPaPaPPPaPPPPaPPPPPP rararararaararaaadodododododododooododod rrrrrrrrrr dededededdedede TTTTTTororororoorooo totototototot sasasasasasasasssCastell de la Zuda Parador de Tortosa
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Miami Can Pons, més 
de 50 anys de cuina marinera

MIAMI MAR. Passeig Marítim, 18-20, 43540 Sant Carles de la Ràpita. Tel. 977 740 551. Fax: 977 740 674. E-mail: 
mar@miamicanpons.com. Web: www.miamicanpons.com

Ara fa més de 50 anys va néixer a la 
població de Sant Carles de la Ràpita 
el restaurant Miami Can Pons, que 
durant més de cinc dècades ha estat 

tot un referent de la bona cuina marinera tradi-
cional de les comarques del sud de Tarragona.

L’any 2003, la família Pons, propietària 
del restaurant i també de l’hotel Miami Park
(3 estrelles) situat al costat, va decidir canviar 
la situació d’ambdós establiments que estaven 
situats al centre de la població i traslladar-los 
a una zona residencial més tranquil·la i amb 
unes magnífi ques vistes a la badia dels Alfacs, 
al costat mateix de la platja, en primera línia 
de mar.

Així doncs, des de fa 4 anys trobem el 
Miami Can Pons a la planta baixa del fl amant 
i encantador hotel Miami Mar, de 4 estrelles, 
guardonat com a Hotel de l’Any 2005, per la 

Guia Gourmand. També ha estat el primer 
establiment turístic de les Terres de l’Ebre 
que obtingué la certifi cació Q que distingeix 
la qualitat dels seus procediments i serveis i 
que atorga l’Institut per a la Qualitat Turística 
Espanyola (ICTE). L’any 1997, el president 
de la Generalitat Jordi Pujol els va atorgar el 
Diploma Turístic de Catalunya i recentment, 
l’any 2006, el president Josep Montilla la 
Medalla del Turisme de Catalunya.

Actualment, després del tercer relleu 
generacional al capdavant de l’establiment,
Joan i Patrícia Pons en porten la direcció. 
Davant dels fogons i dirigint la cuina hi ha 
Rafael Serres que elabora plats d’arròs, peix i 
marisc del delta de l’Ebre que fan les delícies 
de tots els comensals.

Un plat clàssic del restaurant són les pica-
detes i, evidentment, una altra especialitat de 

la casa són els llagostins preparats de diferents 
maneres. A la carta hi trobem també la sarsu-
ela Miami, el turbot Can Pons, el llobarro a 
l’esquena, popets de Tarragona, escrita i rap 
amb llagostins a l’all i pebre, sepionets de la 
punxa i la safata de marisc freda, entre d’altres.

Cal destacar-ne el menú gastronòmic (dies 
feiners), de 32 euros, i el menú degustació, de 
42,50 euros.

La decoració marinera del menjador que 
dirigeix Pepe Balada, l’agradable terrassa, 
l’acurada carta de vins amb unes 150 refe-
rències a càrrec de J. Ramon Reverte, la 
carta d’aigües i l’exquisidesa del conjunt 
ambiental, fan que el restaurant Miami Can 
Pons continuï sent punt de trobada obligada 
de gourmets del país.

Equip del Miami Can PonsMMiMMiMiMiMiMMiMiMiMMiMiMM amamamamamamamamamamaaa iiiiiiiiiiii CaCaCaCCaCaCaCannnnnnnn PoPoPoPoPPoPoP nsnsnsnsnsnsnsnsnsnMiami Can Pons

Vista des de la terrassa de
l’habitació del Miami Mar
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Mas Boronat, història, calçotades i més

Certament, la població de Salomó des de fa molts anys és 
coneguda gastronòmicament per les tradicionals calçotades. 
Diferents establiments d’aquesta petita localitat del Tarragonès, 
en temporada, ofereixen la típica calçotada amb uns resultats 

molt satisfactoris per als comensals que la degusten. Des de fa poc 
més d’un any, s’ha sumat a aquesta oferta Mas Boronat, que és un 
hotel restaurant situat a uns 2.000 metres del casc urbà. L’establiment 
es va construir l’any 1991 i va funcionar només per a grups privats i 
celebracions fi ns al 2007, que és quan queda obert al públic en general.

Mas Boronat ocupa una fi nca en la que la masia té el seu origen 
al segle XVII i que no deixa indiferent cap visitant per les seves grans 
dimensions, els seus elements arquitectònics de diferents estils i la 
tranquil·litat i pau que s’hi respira. No menys remarcables són les 

MAS BORONAT. Carrer Flandes, s/n, 43885 Salomó. Tel.: 977 62 91 00 i 977 62 90 68. No tanca. Targetes de crèdit: Visa.

caves que es troben en els subterranis de tota la masia  que tenen un 
entramat gairebé laberíntic.

El lloc té una llarga i apassionant història. El hotel restaurant és 
obra d’un multimilionari belga que es va enamorar de la masia i la 
va comprar l’any 1974 a un rus emparentat amb la família dels tsars. 
Inicialment va dedicar l’establiment a l’explotació agropecuària auto-
sufi cient (electricitat, aigua, vi, aliments, etc.). Més tard es va passar a 
l’ús turístic, transformant-se les quadres de cavalls en hotel i l’estable 
de les vaques en restaurant i les altres instal·lacions en sala de banquets.

Actualment,Mas Boronat està regentat per la pròpia família hereva 
de la fi nca que la gestiona com a negoci familiar.

La cuina és senzilla, tradicional catalana, i hi destaquen les ama-
nides, els arrossos, les fi deuàs, les costelles... i, des de novembre a 
Setmana Santa, les tradicionals calçotades que s’inicien a l’aire lliure, 
a la gran plaça que envolta els edifi cis, i que continuen a l’interior del 
restaurant que es troba davant de l’hotel. Si fa mal temps, s’utilitzen els 
subterranis o la sala de banquets. Ara ja no s’hi fa vi, però cal visitar 
el museu vitivinícola que ocupa un local adjunt.

L’hotel, sota la direcció de Jordi Herrero, té 11 habitacions amb 
vistes als prats i camps d’oliveres i vinya (70 euros per dia, habitació 
doble) i 29 apartaments en cases adossades amb cuina, terrassa, bany 
i accés a la piscina.

Altres activitats que es poden fer a la masia són muntar a cavall, 
fer rutes amb bici, degustació de vins i caves. També s’hi poden 
organitzar casaments i altres cerimònies religioses perquè hi ha una 
petita església. Actualment, Mas Boronat és seu a Espanya d’una orde 
d’origen maltès de cavallers que celebren aquí les seves cerimònies 
d’investidura i esdeveniments.

CeCeCeCeCeCeCCeC llllllllerererer d ddddeeeeee MaMaMaMaM sssss BoBoBoBoBoBororororoooooroor nanannnanann tttt

Façana del Mas Boronat
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La Boella inaugura el seu hotel Mas La Boella

HOTEL MAS LA BOELLA. Autovia 
Tarragona-Reus (T-11), Km 12. 
La Canonja (Tarragona). Telèfon: 
977 77 15 15. Web: www.laboella.com. 
e-mail: info@laboella.com

El nou hotel Mas La Boella està situat 
en ple cor de la fi nca La Boella, a la 
localitat tarraconense de la Canonja. Es 
tracta d’un edifi ci de recent construcció, 

envoltat de 110 hectàrees d’oliveres i 6.500 m2

de jardins perfectament equipats amb tots els 
detalls i comoditats per a una estada de luxe. La 
inauguració de l’hotel completa l’oferta d’oci 
i gastronomia del complex, que compta a més 
a més amb un dels millors centres de conven-
cions del país, La Boella Convention Resort,
ubicat en una històrica masia del segle XII i 
equipat amb les més modernes tecnologies. El 
trull on s’elabora l’oli d’oliva verge extra La
Boella pertany al selecte club Grandes Pagos 
del Olivar. També cal destacar la bodega on fa 
poc s’han començat a elaborar vins amb DO 
Tarragona, la botiga gourmet Celler Botiga i 
el restaurant gastronòmic Espai Fortuny on
s’ofereix la cuina avantguardista i creativa del 
xef Manuel Ramírez.

Mas La Boella disposa de 13 habitacions 
de luxe, 11 de les quals són suites, exquisida-
ment decorades per la prestigiosa interiorista 
Estrella Salietti. Totes compten amb una 
espaiosa sala amb escriptori i connexió Internet 
i Wifi , llit de gran confort mida king size, carta 

de coixins, televisió de plasma, amplis banys 
i espectaculars vistes a l’oliveda, les vinyes i 
els jardins. Vuit de les habitacions tenen també 
terrassa o balcó i dos, jardí privat. Entre totes 
les estances destaca la Suite Deluxe Arbequina, 
situada a l’àtic de l’hotel, totalment exterior 
i amb una espectacular terrassa on gaudir del 
privilegiat clima Mediterrani.

L’hotel disposa a més de piscina exterior i 
amplis jardins per gaudir d’agradables passejos 
o prendre un còctel en còmodes hamaques. 
Entre els serveis addicionals, destaca l’àmplia 
oferta d’activitats d’oci i entreteniment a l’aire 
lliure, com ara tir amb arc, passejos en bicicleta 
o paintball i propostes gastronòmiques i eno-
lògiques com ara les visites guiades al trull i al 
celler, degustacions de formatges i olis, cursos 
de cates de vins, jornades de maridatge o tallers 
de cuina. La magnífi ca ubicació permet a més 
realitzar múltiples i interessants visites als seus 
voltants com ara les ruïnes arqueològiques 
visibles de la Tàrraco romana, els monestirs 
cistercencs de Poblet i Santes Creus, la ruta 
del modernisme a Reus o els grans paratges 
naturals com és el Parc Natural del Delta de 
l’Ebre i la Serra del Montsant.

Mas La Boella també disposa del restau-
rant a la carta de cuina mediterrània d’autor 
Espai Fortuny. Entre les especialitats del res-
taurant, basades en la utilització de productes 
de temporada de primer orde, hi destaquen 
l’arbossana, un plat compost per 14 varietats 
de verdures al vapor maridades amb oli de 
la varietat arbossana La Boella, i el bacallà 
confi tat, que s’amaneix amb oli d’oliva verge 
extra Premium La Boella. Menció especial es 
mereix el celler que recull més de 500 refe-
rències de vins nacionals i internacionals. El 
nou hotel està situat a vuit quilòmetres de la 
ciutat de Tarragona, a deu minuts de l’aeroport 
de Reus, a una hora del de Barcelona i a tant 
sols tres hores de Madrid en TAV.

Jardins d’entrada a Mas La Boellllllllllaaaaaaaaaaaaa
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Magnòlia Hotel: el somni dels clients més 
exigents a Salou
Atan sols 50 metres del passeig marí-

tim i les platges de Salou, ha obert 
les portes Magnolia Hotel, una 
alternativa de confort i disseny per 

a l’oferta hotelera de la zona. Amb 4 estrelles 
plus, situat en un cèntric edifi ci a tan sols 
250 metres del centre de la ciutat, a deu minuts 
de l’aeroport de Reus i a 2 km del parc temà-
tic de Port Aventura, Magnòlia Hotel és un 
establiment pensat i dissenyat per a adults que 
viatgin sense nens, per a la celebració d’esde-
veniments especials o de reunions d’empresa.

Compta amb totes les comoditats d’un 
hotel modern i actual. Les seves 72 habitacions 
posseeixen dutxa d’hidromassatge o banyera 
i altres prestacions per al confort, com ara 
l’ampli saló amb llit de matrimoni de mida 
king size, connexió a Internet, televisió via 
satèl·lit o una gran terrassa. És de destacar, 
per sobre de tot, la seva exquisida i cuidada 
decoració minimalista, amb mobles de disseny 
en els quals predominen els colors clars que 
afavoreixen la lluminositat de l’habitació.

A més, els seus hostes poden gaudir del 
descans i del relax que proporciona la seva 
piscina exterior amb solàrium per bronzejar-se 

HOTEL MAGNÒLIA. Carrer Madrid, 8, 43840 Salou. Tel.977 351 717. Fax: 977 381 579. No tanca. Targetas de crèdit: Màster 
Card, 600 i Visa. Email: reserves@magnoliahotelsalou.com. Web: www.magnoliahotelsalou.com 

i la zona d’spa amb sauna, jacuzzi i bany turc. 
L’hotel completa les seves instal·lacions amb 
una zona fi tness que compta amb un complet 
gimnàs on poder exercitar el cos.

Magnòlia Hotel disposa també d’una 
agradable cafeteria i un restaurant en el qual 
es pot gaudir d’un variat bufet per esmorzar i, 
a la nit, sopar a la carta. Una cuina de mercat 
en la qual prevaleixen els productes mediter-
ranis cuinats sempre amb l’oli d’oliva verge 
extra de La Boella, un dels olis més premiats 
del nostre país.

Per la seva ubicació i serveis, aquest hotel 
és una bona elecció a l’hora d’organitzar reu-
nions d’empresa o esdeveniments de caràcter 
especial. Per això compte amb una sala de 
reunions amb capacitat per a 120 persones i 
ofereix totes les instal·lacions i tecnologies ne-
cessàries perquè les reunions siguin tot un èxit.

A més, Magnòlia Hotel ha dissenyat un 
paquet especial per a empreses amb un complet 
programa d’activitats per a pal·liar l’estrès 

laboral que inclou un cafè de benvinguda, una 
nit d’allotjament, esmorzar de bufet, detall de 
benvinguda a l’habitació, sortida check out a 
les 18 h, entrada lliure a la zona spa. També 
es fa una visita del complex La Boella amb 
recorregut per les vinyes i oliveres, el celler, 
el molí i amb una degustació dels vins i olis, 
esmorzar o sopar en el restaurant gastronòmic 
del complex amb menú degustació de l’oli 
maridat amb vins DO Tarragona i regal d’un 
estoig de vi o oli.

Amb totes aquestes prestacions, Magnòlia
Hotel garanteix la tranquil·litat i el descans 
desitjat, i se situa com una destinació ideal 
per a aquells clients que busquen una mica 
més que sol i platja, i ofereix la possibilitat de 
combinar relax, treball i oci. A més, la seva 
magnífi ca ubicació permet realitzar múltiples 
i interessants visites als seus voltants com les 
ruïnes arqueològiques visibles de la Tàrraco 
romana, els monestirs cistercenc de Poblet i 
Santes Creus o la ruta del modernisme a Reus.

PPiPPiPPiPiPiPiPiPiPiPPiPiPiPP scscscscscscscscscscscscscscinininininininininiiiiiiinaaaaaaaaaaaa dededededededededeededed llllllllllllll MaMaMaMaMaMaMaMMaMaMaMaMaaMaMaaMaaMaaMagngngngngngngngngnggnggggnòlòlòlòlòlòlòlòlòòlòlòòlòlllòlliaiaiaiaiaiaiaiaaaiaiaaaiaiaaiaP
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La cuina de Carles Llobet al restaurant Arcs

RESTAURANT ARCS. Carrer Misser 
Sitges, 13, 43003 Tarragona. Tel. 
977 21 80 40. Horari: de 13 a 16 
h i de 20 a 23 h. Tanca diumenge. 
Targetes de crèdit: 4B, Master Card, 
6000 i Visa. Serveis: aire condicionat. 
E-mail: info@restaurantarcs.com. 
Web:  www.restaurantarcs.com

L’any 2004, Tarragona va retrobar, 
afortunadament, un del seus fi lls: 
Carles Llobet, un acreditat xef tar-
ragoní que després d’un periple per 

diferents restaurants de fora de la ciutat, va 
tornar a Tarragona per instal·lar-se en un dels 
restaurants més bonics de la part alta des de 
la ciutat: Arcs.

L’establiment recupera els baixos d’un vell 
casalot, que data del segle XV, i que conserva 
les arcades que donen nom al restaurant. La 
decoració està molt aconseguida i té un estil 
rústic provençal.

En aquest marc excepcional, Carles, des de 
fa ja cinc anys, presenta una cuina que camina 
entre la tradició i la modernitat, posant al dia 
les receptes de les àvies i donant-lis un punt 
d’innovació gràcies a les noves tècniques. 
L’objectiu de l’establiment es fer una «cuina 
de sensacions», amb una gran cura de l’entorn, 
el tacte, l’olfacte, la vista i, sobretot, el gust. 
Després dels primers anys de singladura, la 
carta de l’Arcs ha evolucionat i per selecció 

natural s’ha dividit en dues parts: a la dreta 
hi ha la relació del plats estrella a petició dels 
clients (carta fi xa). A l’esquerra, la carta de 
temporada, amb una relació de plats de cuina 
de mercat en la que els canvis d’ingredients 
són continuats. El preu mitja se situa en els 
35 euros per persona, begudes a banda.

Entre les especialitats de la carta fi xa cal 
esmentar el tàrtar de tonyina i salmó fresc 
amb vinagreta balsàmica de verdures, el foie 
curat a la sal amb confi tures poc comunes, la 
coca daurada d’anxoves i verdures a la graella 
i amb olivada i gratinat de formatge de cabra, 
l’arròs caldós de llamàntol, etc. A la carta de 
temporada hi trobem el niu d’escarola i enciams 
amb vinagreta de romesco, els pits de guatlla 
en escabetx suau, els xips de verdures i gelat de 
mostassa (13,50 €); també la sopa tradicional 
de ceba amb rovell d’ou, els encenalls de pernil 
ibèric i tòfona negra i caramel de vi negre, 
l’estofat de cigrons baby de Pedrosillano amb 
tripa de vedella i vieira a la planxa.

A l’hora de les postres, l’oferta apunta la 
copa digestiva de crema de iogurt, sorbet de 
taronja sanguina i confi tura de taronja amarga, 
l’assortiment de xarrups de llimona, mango, 
gerdons o fruita de la passió… El restaurant 
també té un menú degustació per 36 euros, fet 
a mida dels gustos dels comensals.

A dues passes de la catedral tarragonina, 
el restaurant Arcs continua sent un bon temple 
gastronòmic, gràcies a aquesta tasca ben feta 
de Carles Llobet, que lluita amb il·lusió i 
entusiasme, per ocupar un lloc privilegiat entre 
les millors cuines de la capital.

InInInInI tetetetteteririririr orororororor d dd dd delelelelee r rr r resesesesese tatatataataaaaaururururuurananannanttttt AArArArArAArrcscscscscscscs
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Nou Rebost a La Glorieta del Castell, de Reus
Antonio Escaño ha dedicat tota la seva 

vida al món de la cuina i sens dubte 
és un dels bons cuiners que tenim a 
les comarques tarragonines. La seva 

tasca es va iniciar fa ja molts anys a la cuina 
de La Caseta del Rellotge, situada a peu de la 
carretera que enllaça Cambrils amb Mont-roig 
del Camp. Pocs anys després, el juny de 1991, 
va obrir La Glorieta del Castell a la capital 
del Baix Camp, per oferir un tipus de cuina 
més elaborada i amb tocs d’autor.

Situat als peus de la reusenca Prioral 
de Sant Pere, en una plaça tan emblemàtica 
com la plaça del Castell i a dues passes de 
l’Ajuntament i de la plaça Mercadal, centre 
de la ciutat per excel·lència, Antonio Escaño
proposa al seu establiment una cuina de línia 
actual, sana, equilibrada, innovadora i de 
mercat. Certament, aquesta cuina és tota una 
realitat fruit de la inquietud i dels coneixements 
d’aquest cuiner i de la seva esposa, M. Àngels 

LA GLORIETA DEL CASTELL. Plaça del Castell, 2, 43202 Reus. Tel. 977 34 08 26. Horari: de 13 a 16 h i de 20,30 a 23,30 h. 
Tanca el diumenge.Targetes de crèdit: American Express, 4B, Master Card, Diners, 6000 i Visa. Serveis: aire condicionat i  
2 menjadors privats per a fi ns a 80 comensals. Web: www.restaurantlaglorietadelcastell.com

Grifoll, que s’ocupa del menjador i del confort 
dels clients. Aquest restaurant descobreix als 
comensals elaboracions de nova cuina, en un 
marc de disseny i modernitat com és el men-
jador, situat al segon pis, al qual s’hi accedeix 
a través de les escales o per l’ascensor.

Per ampliar l’oferta gastronòmica, des 
de meitat de la passada dècada el restaurant 
disposa d’un segon menjador anomenat Rebost 
que aprofi ta un agradable espai situat davant 
de l’entrada, a la mateixa planta baixa. Aquest 
espai ofereix una cuina senzilla, tradicional i 
econòmica, però no per això farà minvar les 
nostres apetències. L’any passat el Rebost va 
ser totalment reformat i redecorat per guanyar 
comoditat i prestància, i amb aquest gest s’ini-
cià una nova singladura.

Entre els plats més importants que trobem 
a La Glorieta del Castell destaquen les espe-
cialitats de la casa: cruixent d’olives i anxoves 
amb amanida i fl ocs de formatge, gambes de 

la costa marinades a les fi nes herbes, mil fulls 
de sèpia a la gallega al perfum del Mediter-
rani, tronc de lluç d’ham a la bilbaïna, llom 
de bacallà a la crema de cigrons amb pil pil 

d’oli verge, cassola de rap amb espècies, fi let 
de bou al formatge Idiazàbal, foie gras fresc 
al vi moscatell de Montbrió del Camp, tàrtar 
d’entrecot al caviar Mujol i, pel que fa a les 
postres, gelat de menjar blanc, mil fulls de 
galetes cruixents de taronja i ametlles amb 
crema de plàtan natural, fl am d’arròs amb llet 
sobre escuma de crema catalana i creps de 
crema catalana amb salsa d’ametlles amargues, 
entre d’altres. 

Tot plegat ben acompanyat d’un bon vi o 
cava, segons les preferències. Els de la casa 
són el rioja Viña Alberti i el Mussafres de la 
Serra d’Almos, però el comensal pot triar 
entre la varietat de referències de la selecta 
carta de vins. 

EnEnEnE trtrradadaaa alalala  N NNNNNNN NNououo  RRRebebost
dedede Laa GlGlororrieieietttatatatatattatt  ddeel CCastell
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Nova direcció del xef Marco Borromeo 
al Palau del Baró

PALAU DEL BARÓ. Santa Anna, 3, 43003 Tarragona. Tel.:  977 24 14 64. Fax: 977 24 14 64. Horari: de 13,15  a 16 h  i  de 
20,30 a 23 h. Tanca diumenge nit i dilluns tot el dia. Targetes de crèdit: American Express, 4B, Diners, Master Card, 
6000 i Visa. Té terrassa i 4 menjadors privats per a fi ns a 100 comensals. E-mail: restaurante@palaudelbaro.com. Web: 
www.palaudelbaro.com

Des de fa ja una dècada, a Tarragona es 
pot menjar en un autèntic palau situat 
al casc antic de la ciutat, molt a prop 
de la catedral. El nom del restaurant ja 

ho indica: Palau del Baró, i ocupa la que fou 
la residència del Baró de les Quatre Torres 
(que també té un carrer al municipi), durant 
el segle XVII. Més tard, la hisendada família 
Vives, procedent de Vila-rodona, va comprar 
el palau i el va redecorar, com ho demostra la 
sumptuositat de les estances i, especialment, 
el jardí romàntic.

Finalment, i després de les necessàries 
obres de remodelació que no van fer perdre 
res del caràcter i personalitat de l’edifi ci i que 
serviren per recuperar fi delment la casa, el 
Palau del Baró va obrir com a restaurant. La 
idea impulsora era el desig d’oferir a Tarragona 
un espai de restauració que unís la qualitat dels 
serveis amb l’ambient noble i singular de les 
dependències d’aquest antic palau.

En aquests deu anys de trajectòria, l’es-
tabliment ha passat per diverses direccions i 

darrerament se n’ha fet càrrec Marco Borro-
meo, que ja hi treballava com a cap de cuina.

Aquest jove cuiner va iniciar la seva for-
mació culinària a l’acreditada Escola d’Hos-
taleria Hoffmann, de Barcelona. Més tard 
va treballar en cuines tan prestigioses com Sa
Punta de Pals, Martín Berasategui del País 
Basc, Las Rejas de Pedroñera, La Cucanya 
de Vilanova i la Geltrú, L’Avi Pau de Cunit i 
Rincón de Diego de Cambrils.

Actualment, al Palau del Baró ofereix 
una línia de cuina mediterrània amb toc 
d’autor i en aquests menjadors (de 45, 30, 
20 i 15 comensals de capacitat) de clàssica 
decoració o a la terrassa, sota la coordinació 
del maître Manuel Adámez, es presenten 
delícies gastronòmiques com ara navalles a 
la planxa (15,50 €), amanida de foie i papaia 
caramel·litzada amb oli de pega dolça (12,50 
€), foie gras d’ànec mig cuit amb melmelada de 
fi ga i barreja a l’oli de nous i pa torrat (15,50 
€), corder desossat rostit a baixa temperatura 
amb salsa ratafi a (20,50 €), medalló de cérvol 

amb salsa Izaguirre (19,50 €), confi t d’ànec a 
la salsa d’Oporto i fruites del bosc (15,00 €), 
llom de bacallà confi tat a baixa temperatura 
i cremós de poma (18,50 €), llobarro a la 
donostiarra (20,50 €)…

A l’hora de les postres, les propostes van 
des del coulant de xocolata negra amb gelat 
de caramel (5,50 €), el semifred de taronja 
(5,50 €), el marquise de xocolata amb sorbet 
de mandarina (5,50 €)…

De dimarts a divendres al migdia s’ofereix 
un menú per 12 € i de dimarts a dijous, per la 
nit, de 15 €. També hi ha un menú degustació 
per uns 50 € aproximadament, depenent del 
producte fresc de temporada.

El restaurant disposa de menjador per a 
fumadors i la carta de vins conté unes 40 re-
ferències, a cura del propi maître. El vi de la 
casa varia periòdicament, però actualment es 
presenta un Mont Marçal blanc, rosat o negre 
i el cava Palau (7,90 €).
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Esbarjo Gastronòmic, un espai multifuncional 
per gaudir de la gastronomia

Esbarjo Gastronòmic és un espai mul-
tifuncional de la gastronomia creat 
per gaudir de la mateixa en diferents 
conceptes i versions. És el fruit d’una 

singular i il·lusionada iniciativa de dos inquiets 
joves, un tarragoní i un basc, per oferir al Port 
Tàrraco un lloc per als plaers gastronòmics. 
La idea va néixer quan els dos socis, Josep
Maria Moreno, un expert en el món de la 
cuina, i Aritz Echezarreta, expert en la 
gestió i els vins, es van conèixer treballant i 
van decidir posar una assessoria gastronòmica 
per a restaurants, bar i hotels. Però davant la 
petició que rebien per fer càterings i classes 
de formació van pensar en una ubicació física 
fi ns que van trobar la ideal en la moderníssima 
Marina tarragonina, davant mateix de la ciutat, 
amb unes vistes esplèndides.

En un principi el local disposava d’una 
botiga de productes i oferia tapes, però ben 
aviat van decidir ampliar la cuina i el negoci 
en un restaurant d’encàrrec, on els comensals 
puguin menjar segons els seus gustos i donar 
servei, d’aquesta manera, a les demandes més 

ESBARJO GASTRONÒMIC. Port Tàrraco, Moll Lleida, B1-L1, 43004 Tarragona. 
Tel.: 977 211 714. Web: www.sircogestion.com

diverses. Actualment la botiga té un horari 
comercial de 10 a 20 h i l’oferta que ofereix 
Esbarjo Gastronòmic va des de càterings per 
a festes (amb canapès, vins, pernil…), a cursos 
per a grups organitzats periòdicament, tallers 
per a empreses, assessories amb softwares de 
gestió per a la restauració. Van obrir el dia 
1 d’agost del 2008 i com a assessoria ja fa dos 
anys que funciona. La botiga ofereix tota classe 
de vins, galetes, conserves, foie, caviar de la 
Vall d’Aran i altres delicadeses. 

I com a restaurant, Esbarjo Gastronòmic,
funciona per comanda, amb reserva prèvia, 
en la qual es pregunta als comensals què 
volen menjar i l’àpat es prepara d’acord amb 
el que s’ha parlat en un menú fet a mida. Els 
clients acostumen a ser empreses, famílies, 
entre altres. Josep Maria Moreno, que és de 
Valls i s’ha format a l’escola d’Hoteleria de 
Cambrils, elabora els plats a la cuina, dins 
d’una línia de cuina mediterrània i de producte 

d’autor adaptada a cada comensal, amb uns 
aperitius més aviat moderns i uns plats més 
clàssics. Alguns dels plats que ofereixen són 
cigrons amb llamàntol, porcell al forn, arros-
sos, romescos, suquets de peix, bombó de foie 
amb sal Madox, copeta de brandada de bacallà 
amb crema de carbassa, tomàquet sec i ruca 
selvàtica, raviolis de gelatina de maduixa amb 
brandada de bacallà fresca –aquests últims són 
els plats estrella de la cuina–, sense oblidar els 
peixos al forn, la tonyina, el rap, les llagostes 
o el secret ibèric envasat al buit, entre altres 
exquisideses. A l’hora de les postres, l’oferta 
va des d’unes orelles líquides, el granissat de 
llima, les natilles de mango, les torrijas, el tatin

de mango, els pastissos… Al celler hi han unes 
60 referències de vins i caves i hi destaquen 
el Ribera del Duero i el Xacolí d’autor, el
Priorat, el Montsant, el Terra Alta, etc. El 
preu mitjà d’un àpat surt per uns 50 o 60 € per 
persona, amb vins inclosos.
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Club Naùtic Casa Montero, 
la bona cuina marinera a l’Ampolla

CASA MONTERO. Av. Marítima Ramon Pous, s/n, 43895 L’Ampolla. Tel.: 977 59 33 36. Fax: 977 59 30 07. Tanca dilluns 
(excepte juny, juliol i agost). Targetes de crèdit: American express, Diners, Master Card, 6000 i Visa. Serveis: Aire condi-
cionat, aparcament, terrassa, menjador privat per a fi ns a 100 persones.

Els germans Montero, Jesús Lluís i 
Carme, pertanyen a una família de 
restauradors procedent d’Albacete. Es 
pot ben dir que van néixer entre fogons i 

plats i, lògicament, crescuts en aquest ambient, 
van decidir ben aviat que volien continuar la 
tradició familiar de restauradors, conjugant 
la saviesa i el mestratge dels seus pares amb 
les noves tendències culinàries i, a la vegada, 
aprofi tant tots els fruits naturals que ofereix el 
Delta de l’Ebre i el mar Mediterrani.

L’any 1994 el seu pare va aconseguir 
l’arrendament del restaurant del Club Nàutic 
de l’Ampolla i des de llavors aquest restaurant 
és Casa Montero. Més tard, el pare el va 
deixar als seus fi lls i ells continuen la tasca 
restauradora amb molt d’èxit, ja que, avui per 
avui, aquest establiment està considerat com 
un dels millors de la localitat.

Ofereixen una cuina de mercat i mediterrà-
nia, dins d’una línia molt marinera, que elabora 
el xef granadí Paco García, que va començar 
com a cuiner a la seva terra l’any 1989 i que 
deu anys més tard va arribar a l’Ampolla a 
fer-se càrrec dels fogons del Club Nàutic.

Casa Montero té una gran tradició amb 
els arrossos (de llagostins amb conill i caragols 
de terra, d’ànec del Delta amb verduretes de 
temporada, el caldós del Llobregat…), però 
té també altres especialitats en la seva oferta 
gastronòmica, com ara la broxeta d’ostra del 
Delta amb tonyina marinada, la torrada d’an-
guila fumada, el rap, els llagostins i les cloïsses 
amb romesco a l’estil de la casa, les angules 
a l’allet a l’estil del Delta (en temporada), els 
llagostins de l’Ampolla, la mousse a les tres 
xocolates amb crema d’arròs o la mousse de 
caputxino amb crema anglesa i canyella, el 
menjar blanc amb canyella…

La casa també ofereix un menú per 20 
euros i un menú degustació per 35 euros. La 
bodega, a cura de Jesús Lluís, té unes setanta 
referències de vins i caves. El vi de la casa és 
Sumarroca, del Penedès, a 10 euros.

El menjador és ampli amb una decoració 
marinera. Els grans fi nestrals ofereixen unes 
vistes molt maques del port nàutic. La terras-
sa, que l’any passat van tancar amb vidres, 
permet que durant tot l’any es pugui gaudir de 
la excel·lent cuina d’aquest establiment en la 

que són els protagonistes dels plats els peixos 
i el marisc del Delta de l’Ebre.

El menjador i la terrassa els dirigeix la 
Carme, amb un servei amable i diligent.

El restaurant participa en les Jornades
Gastronòmiques de l’Arròs de l’Ampolla, que 
anualment s’organitzen al municipi.

Jesús Lluis i Carme MonteroJeJ súss LlLluiuiss ii CaCaCCaCaCaCaCaaarmrmee MoMontntttererrrrrrrrrrroooooooJesús Lluis i Carme Montero

Façana del restaurananannnttttt
Club Naùtic Casa Monononnonteteteteterororororo


