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XLI Nit del Cremat · Sopar de tapes · Exposicions diverses
Petit Botiguer · Pedalada popular · Curses de Santa Tecla
Esmorzar popular · Trobada de Gegants · Tallers de suro i vi
Trobada de puntaires · Parades · Espectacles infantils ·
Botiga al carrer · Mostra de cellers de la DO Empordà
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18-20 de setembre de 2015

Fira de Santa Tecla 2015
Salutació de l’Alcalde
La Fira de Santa Tecla va començar a celebrar-se el
1456. Des de llavors s’ha anat transformant i s’ha
consolidat com la festa petita de Cassà. Aquest any
hem volgut barrejar la tradició amb la modernitat
per aconseguir una fira atractiva per als cassanencs
però també per a gent de fora del poble.
La Fira de Santa Tecla d’enguany pren un nou aire.
Festivitats com aquestes ens han de servir per a
promocionar Cassà de la Selva i tot el llegat cultural,
social i econòmic que tenim. El tap de suro és un dels
trets distintius del poble i és per això que, per
primera vegada, tindrà una rellevància especial a la
festa petita de Cassà. El suro, el vi, la cultura, les
Gavarres, els comerços, la tasca que fan totes les
entitats cassanenques... aquests són els trets que ens
distingeixen i que ens fan sentir orgullosos de ser de
Cassà de la Selva. És per això que aquests seran els
principals protagonistes de la Fira de Santa Tecla.
Cassanencs i cassanenques, esperem trobar-vos a
tots al carrer, gaudint d’aquests dies de festa junts!

Martí Vallès

Alcalde de Cassà de la Selva

Salutació del Regidor de Cultura,
Entitats i Festes
La festa petita de Cassà, tal com es coneix la Fira de
Santa Tecla des de fa temps, molt de temps, fa un pas
endavant per créixer en la qualitat i en la varietat de les
seves propostes. Sense perdre el seu caràcter popular,
el programa d´aquest any és un tast de la forta i
contínua activitat cultural característica del nostre
poble durant tot l´any. Ha arribat l´hora de donar-la a
conèixer a la resta de Catalunya tal com a Cassà ho
sabem fer: des de la iniciativa i el dinamisme de les
entitats cassanenques amb la coordinació i el suport
de l´Ajuntament.
Santa Tecla 2015 és sinònim de cultura popular:
sardanes, havaneres, danses, gegants... Ho és
d´esports, de solidaritat, de reconeixement a la feina
intensa i entusiasta de l´Escola Puig d´Arques en el
seu 75è aniversari i a la revista Llumiguia per arribar
a l´edició número 750. Santa Tecla també és sinònim
de comerç, les nombroses parades del centre del poble
són una mostra de la diversitat i de la creativitat de les
empreses i dels artesans locals, els Petits Botiguers en
garantiran la continuïtat. Cultura i economia van de
bracet per mostrar a tot el país, en uns moments tan
decisius per al nostre futur, la voluntat cassanenca de
contribuir-hi des del respecte a les persones i la
constància en la feina ben feta.

Josep Ferrer

Regidor de Cultura, Entitats i Festes

18-20 de setembre
Cassà de la Selva
Divendres 18 de setembre
Jornades gastronòmiques del raïm
Tot el cap de setmana

Vegeu la informació al programa específic.

1a Tarda Jove del curs 2015-16

Espai d’intercanvi entre els joves de Cassà. Els que
no hi heu anat mai, proveu-ho! Estareu acompanyats
per monitors titulats. Per a joves a partir de 12
anys, tots els divendres del curs.
Lloc: Espai Jove L’Escorxador
Horari: de 16.30 a 19.30 h
Preu: gratuït amb el Carnet Cassà Jove
Organitza: Cassà Jove

Tapes a la plaça de la Coma

El Bar D’Tapes, el Bar Restaurant Centre Recreatiu,
el Bar Lacoma i la Pizzeria Dosmildotze oferiran
tapes. Cal comprar els tiquets a la plaça de la Coma
el mateix dia de l’acte.
Lloc: plaça de la Coma
Horari: a partir de les 20 h
Organitzen: Bar D’Tapes, Bar Restaurant Centre
Recreatiu, Bar Lacoma i Pizzeria Dosmildotze
Hi col·labora: Ajuntament de Cassà de la Selva

Presentació dels equips del FDC
2015-2016
Lloc: Pavelló Poliesportiu Municipal FDC
Hora: 20.30 h
Organitza: Foment Deportiu Cassanenc
Hi col·labora: Ajuntament de Cassà de la Selva

Presentació del llibre i l’exposició
Col·legi Puig d’Arques, Les Escoles
de Cassà
Havaneres a càrrec de Els Pescadors
de l’Escala
Lloc: Can Trinxeria - Sala d’exposicions
Horari: inauguració a les 18.30 h
Horari de visita de l’exposició (tot el cap de
setmana): de 10 a 14 h. i de 16.30 a 20 h.
Organitza: Escola Puig d’Arques
Hi col·labora: Ajuntament de Cassà de la Selva

Presentació del llibre Desclassificat:
9N de Vicent Partal
Lloc: Centre Cultural Sala Galà - Auditori
Hora: 19.30 h
Organitzen: Cassà per la Independència Assemblea Nacional Catalana

Lloc: plaça de la Coma
Hora: 21 h
Organitza: Ajuntament de Cassà de la Selva

XLI Nit del Cremat

Ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Girona.
S’oferirà un tast del cremat típic de la diada
preparat per Joan Mias.
Lloc: plaça de la Coma
Hora: 22.30 h
Organitza: Amics de la Sardana
Hi col·labora: Ajuntament de Cassà de la Selva

Fira de Santa Tecla 2015
Dissabte 19 de setembre
Jornades gastronòmiques del raïm
Tot el cap de setmana

Vegeu la informació al programa específic.

Tastets al mercat
Vegeu la informació al programa específic.
Lloc: passeig Vilaret
Horari: tot el matí
Organitza: Ajuntament de Cassà de la Selva

Botiga al carrer i fira d’articles variats
Lloc: carrer Barraquetes i plaça de la Coma
Horari: de 10 a 20 h
Organitzen: Unió de Botiguers de Cassà i Ajuntament
de Cassà de la Selva

Fira d’intercanvi de llibres

Podreu intercanviar els vals que heu aconseguit
entre l’1 i el 18 de setembre per llibres de la parada.
Lloc: Biblioteca Municipal
Horari: de 10 a 14 h
Organitza: Biblioteca Municipal

Un dia amb Xaropclown, els
pallassos de l’Hospital de Girona

Al matí tallers infantils. A la tarda mostra de
dansa oriental a càrrec d’Equip d’Art i el grup
Bellynoor, seguidament hi haurà un espectacle de
pallassos. Tots els diners recollits es destinaran als
pallassos de l’Hospital de Girona.

Preu: tallers del matí, 4 €.
Tallers i espectacle de la tarda, 8 €
Lloc: al matí, a Can Trinxeria i a la plaça de la
Coma i a la tarda, a la Sala Centre Recreatiu.
Horari: matí, a partir de les 11 h. Tarda, a les 18 h
Organitzen: Xaropclown i Ajuntament de Cassà de la Selva
Hi col·laboren: Comissió de Festes de Cassà, Equip
Art, Grup Bellynoor i Unió de Botiguers de Cassà

Exposició alumnes de l’Escola
d’Art Josep Lloveras
Lloc: Centre Cultural Sala Galà i Can Trinxeria Sala d’Exposicions
Horari: inauguració a les 11 h al Centre Cultural
Sala Galà i tot seguit s’anirà a Can Trinxeria.
Horari de visita de l’exposició (tot el cap de
setmana): de 10 a 14 h i de 16.30 a 20 h
Organitza: Escola Municipal d’Art Josep Lloveras
Hi col·labora: Ajuntament de Cassà de la Selva

www.cassa.cat/santatecla
Segueix totes les activitats de Santa Tecla amb l’etiqueta #StaTeclaCassà2015

Taller de divulgació de vins de Sopar i concert popular
l'Empordà i la seva vinculació Sopar popular, jam session amenitzada pel grup
amb el suro
Quarts de Quatre i concert a càrrec de grup Stillën i
A càrrec d’Agustí Ensesa, analista vitivinícola,
mestre cellerer i sommelier diplomat INCAVI.

Preu: 20 €. Places limitades. La inscripció es pot fer
presencialment a l’Ajuntament de Cassà de la Selva
o enviant un correu electrònic a entitats@cassa.cat.
Lloc: Can Trinxeria
Horari: de 17 a 20 h
Organitza: Ajuntament de Cassà de la Selva

Ball popular de lindy hop
Lloc: plaça de la Coma
Horari: de 18.30 a 20.30 h
Organitza: Drunken Sailors - Hoppers Girona
Hi col·labora: Ajuntament de Cassà de la Selva

Turrai . Hi haurà una consumició regal per a tots els
que participin a la jam session.
Menú: plats de la Rostisseria Can Joan i la Rostisseria
Ca la Pilar i postres de raïm DO Empordà Gavarres
Sta. Pellaia, grana seca, moscatell, aigua i vi
Lloc: parc del Carrilet
Hora: a partir de les 21 h
Preu: 8 €. Venda anticipada fins al 15 de setembre a
la Copisteria Cassà i al Centre Cultural Sala Galà.
Organitza: Comissió de Festes de Cassà
Hi col·labora: Ajuntament de Cassà de la Selva

Diumenge 20 de setembre
Jornades gastronòmiques del raïm
Tot el cap de setmana

Vegeu la informació al cartell específic.

Botiga al carrer i fira d’articles variats
Lloc: carrer Barraquetes, plaça de la Coma i passeig
Vilaret
Horari: de 10 a 20 h
Organitzen: Unió de Botiguers de Cassà i Ajuntament
de Cassà de la Selva

Inflable infantil
Lloc: passeig Vilaret
Horari: tot el dia
Organitza: Unió de Botiguers de Cassà

Fira de Santa Tecla 2015
Petit Botiguer

Mercat fet per grups de mainada que venen els seus
articles. Els participants han d’enviar prèviament
un correu electrònic a entitats@cassa.cat especificant el nom i cognoms, l’edat, la població i els
metres lineals aproximats que ocuparan.
Lloc: carrers del barri vell
Horari: tot el matí
Organitza: Ajuntament de Cassà de la Selva
Hi col·labora: Unió de Botiguers de Cassà

Bus d’extracció de sang
Lloc: passeig Vilaret
Horari: de 10 a 13.30 h
Organitzen: Banc de Sang de Girona i l’Associació
de donants de Girona
Hi col·labora: Ajuntament de Cassà de la Selva

Campionat de Petanca
Lloc: esplanada de fires
Horari: tot el matí
Organitza: Club Petanca Cassà
Hi col·labora: Ajuntament de Cassà de la Selva

Fira d’entitats cassanenques
Lloc: passeig Vilaret
Horari: tot el matí
Organitzen: diverses entitats cassanenques
Hi col·labora: Ajuntament de Cassà de la Selva

Mercat solidari

Mercat que té com a objectiu recollir fons per a
diversos projectes socials i solidaris.
Lloc: passeig Vilaret
Horari: tot el matí
Organitza: Ajuntament de Cassà de la Selva
Hi col·labora: Càritas Cassà de la Selva

Mostra de creadors cassanencs
Lloc: passeig Vilaret
Horari: de 10 a 20 h
Organitza: Ajuntament de Cassà de la Selva

Portes obertes al Centre Cultural
Sala Galà

Inscripcions a tots els cursos de música i art.
Demostracions i tastets d’art de l’Escola d’Art Josep
Lloveras amb tallers de creativitat per a nens i
nenes, tallers de reciclatge tèxtil, tapís...
Lloc: Centre Cultural Sala Galà i al tram de
vianants del carrer Molí
Horari: de 10 a 14 h
Organitza: Ajuntament de Cassà de la Selva

www.cassa.cat/santatecla
Segueix totes les activitats de Santa Tecla amb l’etiqueta #StaTeclaCassà2015

Trobada de puntaires
Lloc: passeig Vilaret
Horari: tot el matí
Organitza: Ajuntament de Cassà de la Selva
Hi col·labora: Unió de Botiguers de Cassà

Pedalada popular

Sortida familiar. Consulteu el recorregut a l’agenda
digital de www.cassa.cat. Hi haurà un refrigeri per
a tots els participants.
Lloc: sortida i arribada a davant de l’Escola Aldric
(Carrer Xavier Carbó, 105)
Hora: 9 h
Organitza: Colla dels Cargols de les Gavarres
Hi col·labora: Ajuntament de Cassà de la Selva

Esmorzar popular

Menú: pa amb tomata, botifarra i ventresca. Aigua
i raïm.

Curses populars de Santa Tecla per
a totes les edats

Cursa sènior general i local amb rutes cassanenques
d’interès, cursa per a nois i noies, cursa per a infants
i cursa per als més menuts. A l’arribada, esmorzar i
begudes per a tots els participants. Premis en
metàl·lic en la categoria absoluta.
Lloc: inici de les curses a la Pineda Fosca
Hora: 8 h
Organitza: Amics de la Pineda Fosca
Hi col·labora: Ajuntament de Cassà de la Selva

Lloc: Plaça Petita
Preu: 4,50 €
Horari: de 9 a 12 h
Organitza: Entitat Gastronòmica cassanenca
Hi col·labora: Ajuntament de Cassà de la Selva

Mostra de cellers de DO Empordà
Hi haurà tast de vins dels cellers participants.

Lloc: plaça Petita
Preu: 5 €. Els tiquets es compraran el mateix dia a la
mostra.
Horari: de 9 a 14 h
Organitzen: Ajuntament de Cassà de la Selva i DO
Empordà

Descoberta de la placa de l’Escola
d’Art Josep Lloveras
Lloc: Centre Cultural Sala Galà
Horari: 11 h
Organitzen: Ajuntament de Cassà de la Selva i
Centre Cultural Sala Galà

Fira de Santa Tecla 2015
Fira d’intercanvi de llibres

Podreu intercanviar els vals que heu aconseguit
entre l’1 i el 18 de setembre per llibres de la parada.
Lloc: Biblioteca Municipal
Horari: de 10 a 14 h
Organitza: Biblioteca Municipal

Trobada gegantera i cercavila

Colles participants: Aldric, Arbúcies, Caldes de
Malavella, Campllong, El Masnou, Fal·lera
Gironina, Fornells de la Selva – Caixa de Trons, La
Salle Cassà, Llagostera, Maçanet de la Selva, Puig
d’Arques, Riudellots de la Selva, Cassà de la Selva.
Lloc: passeig Vilaret
Hora: cercavila a partir de les 11.30 h
Recorregut cercavila: passeig Vilaret, carrer Catalunya,
carrer Puigcogul, carrer Major, plaça de la Coma,
carrer Barraquetes i passeig Vilaret
Organitza: Colla Gegantera de Cassà de la Selva
Hi col·labora: Ajuntament de Cassà de la Selva

Presentació del programa de Ràdio
Cassà Cap de Suro

Programa format per l’equip de Albert Cadanet,
Quim Cadanet, Jordi Laromaine, Àlex Salcedo,
Lluís Serra i David Pardos.
Lloc: Devissy
Hora: 12.30 h
Organitza: Radio Cassà
Hi col·laboren: Devissy i Ajuntament de Cassà de la Selva

Taller infantil de sabó de vi de la DO
Empordà
Lloc: passeig Vilaret
Horari: a partir de les 16.30 h
Organitza: Ajuntament de Cassà de la Selva

Taller sensorial de suro

Es mostraran les aromes del suro transferibles en
major o menor mesura als vins i caves.
Lloc: sala de la Coma
Horari: a partir de les 16.30 h
Organitza: Institut Català del Suro
Hi col·labora: Ajuntament de Cassà de la Selva

Concert Veus al ball a càrrec del grup
De Calaix

Quartet musical que utilitza la veu com a
instrument central i que ofereix un repertori
destinat a fer ballar. Ball pla, corrandes, jotes,
sardanes, rumbes, balls de parella... Tindrem
l’ocasió de sentir la Sardana Curta de Cassà.
Lloc: plaça de la Coma
Hora: 17.30 h
Organitza: Ajuntament de Cassà de la Selva

www.cassa.cat/santatecla
Segueix totes les activitats de Santa Tecla amb l’etiqueta #StaTeclaCassà2015

Actuació dels Castellers de les Gavarres

Presentació de la nova colla castellera de Cassà de
la Selva i Llagostera
Lloc: passeig Vilaret
Horari: 18 h
Organitza: Castellers de les Gavarres
Hi col·labora: Ajuntament de Cassà de la Selva

Acte de commemoració de les 750
edicions del Llumiguia

Presentació de la digitalització de tota la revista i
el nou disseny.
Lloc: Can Trinxeria - Sala de conferències
Hora: 18.30 h
Organitzen: Llumiguia i Ajuntament de Cassà de la
Selva

oncoTOC solidari

Toc solidari previ a l’actuació de Pep Plaza i obert
a tothom. Qualsevol aportació econòmica serà
benvinguda i entregada a la Fundació Oncolliga
Girona.
Lloc: pati del Centre Recreatiu
Hora: 18.30 h
Preu: donacions voluntàries. Aforament limitat.
Organitzen: Fundació Oncolliga Girona i l’equip
cassanenc a l’Oncotrail 2015: “Sa_patilla Full 2015”
Hi col·laboren: Bar-Restaurant Centre Recreatiu i
Ajuntament de Cassà de la Selva

Exhibició de l’Esbart Dansaire
Cassà de la Selva
Lloc: plaça de la Coma
Horari: de 19 a 19.30 h
Organitza: Esbart Dansaire Cassà de la Selva

Pep Plaza. I ara què?

Monòleg amb finalitat solidària per recaptar fons
a favor del grup de cassanencs participants a
l’Oncotrail 2015.
Lloc: Sala Centre Recreatiu
Hora: 20 h
Preu: 18 € anticipada, 20 € a taquilla. Aforament
limitat.
Venda d’entrades: Centre Cultural Sala Galà,
Magatzems Tàlia i Devissy.
Si en queden, 1 hora abans a taquilla.
Organitza: Fundació Oncolliga Girona
Hi col·labora: Ajuntament de Cassà de la Selva

Fira de Santa Tecla 2015
Participa al concurs INSTAGRAM fent fotos de
la fira amb el #StaTeclaCassà2015 i guanya
un sopar per a dues persones al
restaurant La Brasa Grillada.
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#StaTecla
Cassà2015

#StaTeclaCassà2015

Fira de Santa Tecla i Tasta el Raïm
Organitza:

Hi col·laboren:

Ajuntament de Cassà
Rambla Onze de Setembre, 107
Tel. 972 46 00 05 · Fax 972 46 43 71
www.cassa.cat

Segueix-nos:
www.twitter.com/ajcassa

www.facebook.com/ajcassa

#StaTe
claCas
sà2015

Mercat i jornada gastronòmica
Tasta el raïm!
Organitza: Ajuntament de Cassà de la Selva, Àrea de
Promoció Econòmica
Hi col·labora: Diputació de Girona
A Catalunya el conreu de la vinya ha estat històricament molt important, i també la transformació dels
seus fruits en vi. Justament per l’activitat vitivinícola,
el raïm té un vincle molt estret amb Cassà de la Selva
a través de la indústria surotapera, una de les activitats
més tradicionals i importants del nostre municipi.
Podem utilitzar el raïm a la cuina, tant el fresc com les
panses, com a acompanyament o ingredient del farcit
de carns, peixos i verdures. Es pot servir com a
aperitiu, acompanyat de foie o formatge; també se’n
pot fer melmelades i compotes, pastissos, coques i
diverses postres o simplement acompanyar-lo d’un
bon pa amb tomata. I evidentment, en podem gaudir
com a cava, vi, moscatell, garnatxa,...

Activitats programades
Dissabte, 19 de setembre de 2015

Tastets al mercat
Pastisseria Nèctar
Tastets dolços amb raïm

Jornada gastronòmica
Del 18 al 20 de setembre de 2015

Els establiments participants han elaborat uns menús,
tapes o postres en què es dona especial protagonisme
al raïm, un producte estretament relacionat amb la
indústria surotapera de Cassà de la Selva.

BAR D'TAPES
Carrer del Molí, 18

Xoricets amb vi
Pa fi amb formatge de cabra i vinagre de panses
Milfulls de patata amb botifarra de perol i
reducció de Pedro Ximénez
Ronyons amb xerès
Pedrers amb reducció de cava
Escabetx de verat amb panses
Aletes de pollastre amb vi ranci
Botifarra amb ceba caramel·litzada i vi negre
de l'Empordà
Magret de porc amb crema de xampinyons
amb cava
Preu: 3 € / tapa (iva inclòs)

Restaurant La Brasa Grillada
Tastet d'ajoblanco acompanyat de raïm morat
Restaurant Hotel Mas Ros
Tastet de raïm, formatge fumat i kataifi especiat
Temple de les Fulles
Tastet de pastís de formatge amb raïm i còctel de
te amb cava
Lloc: Passeig Vilaret
Hora: Durant el matí

BAR ESTACIÓ 14
Carrer Estació, 16 · Tel. 872 029 436

Enfilat de raïm amb filet de sardina i tomata
Preu: 1,50 € (iva inclòs)

BAR VI NOVELL

PASTISSERIA NÈCTAR

Avinguda Antoni Gaudí, 8 · Tel. 972 464 052

Carrer de la Mel, 21 · Tel. 972 460 041

Primer plat:
Amanida amb formatge de cabra fresc, dauets
de codonyat i grans de raïm blanc

Presentació i degustació de les "Arandel·les
de Cassà"

Segon plat:
Suprema de lluç i bacallà amb panses i
pinyons, a l’estil de l’àvia Elisa

Pastís de formatge i raïm 12 € (per a 5 pers.)

Postres a escollir:
Grana de capellà amb panses i moscatell
Boles de gelat de rom amb panses
Boles de sorbet de llimona
Aigua mineral
Vi negre o rosat Roca Brava DO varietat
garnatxa i samsó
Copa de cava
Cafè o infusió
Preu: 18,50 € (iva inclòs)

DEVISSY ESPAI
GASTRONÒMIC
Carrer de la Mel, 8 · Tel. 972 465 058

Torradeta amb foie de raïm i glopet de vi dolç
Preu: 1,50 € (iva inclòs)

Gelat de Pedro Ximénez 7 € (500 ml)

Tap Magnum 24 €
Carrac 21 €

RESTAURANT ELS
CAÇADORS
Carrer Enric Coris, 22 · Tel. 872 506 536

Copa de cava i aperitiu de mar i muntanya
Amanida de formatge de cabra amb fruits
secs i panses
Lluç al cava o galta de vedella amb salsa de vi
Sorbet de llimona al cava o postres a escollir
de la carta
Cafè, aigües, vi Vinyes Velles de Martí Fabra o
Poema DO Rueda
Preu: 25 € (iva inclòs)

PIZZERIA
DOSMILDOTZE

Plaça de la Coma, 15 · Tel. 972 462 203

Primer a escollir:
Amanida de formatge fresc, anxoves i raïm
Torrada amb melmelada de tomata, formatge
brie, nous i panses
Segon a escollir:
Pizza de rocafort amb nous i raïm
Pizza de pebrot escalivat, formatge brie i raïm
Postres a escollir:
Coca de raïm de la casa
Broqueta de fruites
Inclou: Aigua, vi negre o rosat
Preu: 16 € (iva inclòs)

RESTAURANT
BAR NEDA
Veïnat Verneda, 4 · Tel. 972 460 412

Primer:
Amanida de tardor amb raïm i panses
Segon:
Filet de porc amb salsa, acompanyat de raïms
i panses

Postres:
Coca de la casa amb panses i ametlles i xarrup
de moscatell
Inclou: Pa, vi, aigua i cafè
Preu: 16 € (iva inclòs)

RESTAURANT
BON ACULL
Carretera Provincial, 226 · Tel. 972 460 027
Diumenge tancat

Primer a escollir:
Amanida de marisc amb raïm
Amanida de tomata cherry amb formatge de
cabra i raïm
Bacallà marinat amb raïm
Formatge blanc amb mató i raïm
Segon a escollir:
Llom amb raïm i most
Magret d’ànec amb salsa de raïm
Pollastre farcit amb prunes i raïm
Salmó amb raïm i llagostins
Postres a escollir de la carta
Inclou: Pa, vi, aigua i cafè
Preu: 18,50 € (iva inclòs)

RESTAURANT
CAN BARGALLÓ

RESTAURANT CENTRE
RECREATIU

Veïnat de Llebrers, 27 · Tel. 972 461 852

Plaça de la Coma, 11 · Tel. 972 460 017

Canelons d’espinacs amb panses i pinyons
Pollastre amb panses i prunes

Primer a escollir:
Cuscús de raïm i formatge amb buquet
d’amanida
Pastís d’espinacs amb panses i salsa de pernil
ibèric
Popets amb ceba i vi blanc de l'Empordà

Postres a escollir de la carta
Inclou: Pa, vi, aigua i cafè
Preu: 13 € (iva inclòs)

RESTAURANT HOTEL
MAS ROS
Carretera Girona a St. Feliu de Guíxols, Km. 15
Tel. 972 461 233

Menú degustació:
Snacks de raïm, formatge i foie d'ànec
Sopa freda de raïm amb vieira rostida
Lloms d'orada amb raïm confitat
Melós de vedella amb garnatxa
Gelat de raïm amb iogurt ecològic i caramel
Petits fours
Cafès i infusions
Aigües Font d'Or i Malavella
Vi blanc Vella Lola DO Empordà
Vi negre Propòsit DO Empordà
Cava Vallformosa Brut Nature
Preu: 30 € (iva inclòs)

Segon a escollir:
Pollastre de pagès amb raïms
Cua de bou estofada amb vi negre
Bacallà amb panses i pinyons
Postres:
Poma al forn amb panses, canyella i moscatell
Inclou: Pa, vi, aigua i cafè
Preu: 18 € / (iva inclòs)

BAR LA COMA
Plaça de la Coma, 28 · Tel. 972 464 094

Tapa de mandonguilla farcida de raïm amb
salsa amb vi de Porto
Preu: 1,50 € (iva inclòs)

RESTAURANT LA BRASA ROSTISSERIA CAN JOAN
GRILLADA
Carrer Catalunya, 15 · Tel. 972 463 479
Carretera Provincial, 9 · Tel. 972 460 003

Primer a escollir:
Ajoblanco acompanyat de raïm morat
Carpaccio de bacallà amb panses i pinyons
Segon a escollir:
Filet de vedella amb reducció de PX
Tronc de bacallà amb panses, pinyons i
orellanes
Postres a escollir de la carta
Inclou: Pa, vi, aigua i cafè
Preu: 28 € (iva inclòs)

ROSTISSERIA
CA LA PILAR
Carretera de Riudellots, s/n · Tel. 972 460 236

Primer:
Amanida de raïm
Segon:
Cua de bou amb salsa de vi negre
Postres:
Iogurt ecològic amb melmelada de raïm
Preu: 9,50 € (iva inclòs)

Primer:
Croquetes de bolets amb cava
Segon a escollir:
Rodó de vedella amb raïm
Pernilet de gall dindi amb raïm
Preu: 7,90 € (iva inclòs)

Esmorzars de mercat

I com cada dissabte, comencem el cap de setmana
gaudint d’un bon esmorzar de mercat, als establiments següents:
BAR ESTACIÓ 14
Carrer Estació, 16 · Tel. 872 029 436
BAR RESTAURANT CENTRE RECREATIU
Plaça de la Coma, 11 · Tel. 972 460 017
DEVISSY ESPAI GASTRONÒMIC
Carrer de la Mel, 8 · Tel. 972 465 058
FRANKFURT NURI
Carretera Provincial, 54 · Tel. 972 460 503
RESTAURANT BON ACULL
Carretera Provincial, 226 · Tel. 972 460 027
RESTAURANT LA BRASA GRILLADA
Carretera Provincial, 9 · Tel. 972 460 003

I del 16 al 18 d’octubre, Tasta la botifarra
de Cassà!

