Pizza artesana a la carta, feta amb ingredients 100%
ecològics i de proximitat
Postres
Postres incloses
Beguda
Beguda, cafè i chupito

23€

Tapes i menús gastronòmics
Del 7 al 13 de maig

1

#MolinsBdegust
#Molinsgastronomic

Can Pizza
Pl. del Palau
Tel. 93 832 87 95
De dilluns a dijous, de 19 a 24 h;
divendres, dissabtes i diumenges, de 13 a 16 h i de 19 a 24 h

Organitza:

Hi col·labora:

* Consulteu l’horari de la promoció
de cada establiment.
Ofertes vàlides excepte error o
omissions.
El preus inclouen l’IVA.

Amb el suport de:

GOBIERNO
DE ESPA„ A

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO Pò BLICO
DE EMPLEO ESTATAL

Primer plat
• Calçots arrebossats amb salsa romesco
• Carxofes del Prat a la brasa
• Escalivada (pebrot i albergínia a la brasa amb anxoves de l’Escala)
• Cargols de Lleida estil Masia (amb la seva picadeta d’ametlla
per sucar-hi pa)
Segon plat
• Bacallà fresc noruec (Skrey) gratinat amb mussolina
d’allioli suau
• Entrecot de vedella de Girona al gust (brasa, pebre o rocafort)

30€

Tapes i menús gastronòmics
Del 7 al 13 de maig
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#MolinsBdegust
#Molinsgastronomic

Can Tintorer
Camí de Can Tintorer, s/n
T. 93 668 13 94
Dimecres i dijous, de 13 a 17 h
Divendres i dissabtes, de 13 a 17 h i de 20 a 23 h
Diumenges, de 13 a 17 h

Organitza:

Hi col·labora:

Beguda
Aigües minerals, vi negre
D.O. Montsant o
cervesa DAMM
(Inèdit), cafès

Postres
• Crema catalana
• Delícies de llimona (iogurt, suc de
llimona i unes gotes de llet condensada)
• Maduixots del Maresme al gust (nata,
suc de taronja o vi moscatell)

* Consulteu l’horari de la promoció
de cada establiment.
Ofertes vàlides excepte error o
omissions.
El preus inclouen l’IVA.

Amb el suport de:

GOBIERNO
DE ESPA„ A

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO Pò BLICO
DE EMPLEO ESTATAL

Menú degustació
• Foie semicuit amb caviar de moscatell i
figa amb torradetes
• Vieira amb pinyons i pernil ibèric
• Bacallà, botifarra negra, alls tendres i gamba
• Arròs cremós de ceps i gamba amb parmesà
• Entrecot D.O. Galícia amb pernil
ibèric i espàrrecs verds
Postres
Xocolata, pa, oli i sal
Beguda
Begudes i cafès no inclosos

35€

Tapes i menús gastronòmics
Del 7 al 13 de maig
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#MolinsBdegust
#Molinsgastronomic

Entreplats

Pl. del Mercat, 10
Tel. 93 328 46 19
De dimecres a dissabte, de 13.30 a 15.30 h i de 21 a 23 h;
diumenges, de 13.30 a 15.30 h

Organitza:

Hi col·labora:

* Consulteu l’horari de la promoció
de cada establiment.
Ofertes vàlides excepte error o
omissions.
El preus inclouen l’IVA.
Apte per a celíacs

Amb el suport de:

GOBIERNO
DE ESPA„ A

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO Pò BLICO
DE EMPLEO ESTATAL

Menú degustació
• Copa de crema de patata amb pop a la gallega
• Tàrtar de cranc i gambes amb alvocat i formatge
• Filet de porc ibèric amb fruits vermells i crema de mango
• Calamarsets de platja a la planxa
• Llagostins G a la planxa
Postres
Pastís del dia
Beguda
Copa de vi o una beguda

35€

Tapes i menús gastronòmics
Del 7 al 13 de maig
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#MolinsBdegust
#Molinsgastronomic

El Tast
C. Jacint Verdaguer, 121
Tel. 93 680 24 34
De dilluns a dijous, de 13 a 16 h i
divendres i dissabtes, de 13 a 16 h i de 20 a 23 h

Organitza:

Hi col·labora:

* Consulteu l’horari de la promoció
de cada establiment.
Ofertes vàlides excepte error o
omissions.
El preus inclouen l’IVA.

Amb el suport de:

GOBIERNO
DE ESPA„ A

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO Pò BLICO
DE EMPLEO ESTATAL

Per compartir
Bunyols de bacallà, canelons de pollastre, amanida de
formatge de cabra, ous amb foie i patates
Segons a escollir
Arròs de trompetes de la mort i costella o melós de
vedella amb Parmentier de patata
Postres
Escuma de crema catalana amb gelat de toffee
Beguda
Vi de la casa i cafè

30€

Tapes i menús gastronòmics
Del 7 al 13 de maig
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#MolinsBdegust
#Molinsgastronomic

El Tiberi Nacho Colomer

C. Santiago Rusinyol, 2 Local 8
Tel. 93 010 84 46
De dimarts a dijous, de 13.30 a 15.30 h;
divendres i dissabtes, de 13.30 a 15.30 h i de 21 a 23 h,
i diumenges, de 13.30 a 15.30 h

Organitza:

Hi col·labora:

* Consulteu l’horari de la promoció
de cada establiment.
Ofertes vàlides excepte error o
omissions.
El preus inclouen l’IVA.

Amb el suport de:

GOBIERNO
DE ESPA„ A

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO Pò BLICO
DE EMPLEO ESTATAL

Menú degustació
• Salmorejo, musclo i ous de truita
• Foie a la sal amb chutney de poma verda
• Bacallà al pil-pil d’alfàbrega i tomàquet mini dry
• Arròs de costella amb bolets i botifarró
Postres
Flam de formatge amb fruites vermelles
Beguda
Aigua, cervesa Inèdit o vi

30€

Tapes i menús gastronòmics
Del 7 al 13 de maig
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#MolinsBdegust
#Molinsgastronomic

Empíric

Rambla de la Granja, 22
Tel. 93 668 57 09
De dimecres a dissabte, de 20.30 a 23 h
Dissabtes i diumenges, de 13 a 16 h

Organitza:

* Consulteu l’horari de la promoció
de cada establiment.
Ofertes vàlides excepte error o
omissions.
El preus inclouen l’IVA.
Apte per a celíacs

Hi col·labora:

Amb el suport de:

GOBIERNO
DE ESPA„ A

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO Pò BLICO
DE EMPLEO ESTATAL

Aperitiu
Cloïsses guisades amb carxofes i verduretes del Parc Agrari
Primer plat
Arròs melós de capipota amb gamba vermella
Segon plat
Pota Blava rostit amb fruita seca i vi ranci
Postres
Esponja de crema catalana
Beguda
Inclou copa de vi, refresc o cervesa

35€

Tapes i menús gastronòmics
Del 7 al 13 de maig
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#MolinsBdegust
#Molinsgastronomic

Restaurant Batecs

Pg. del Terraplè, 35
Tel. 93 461 90 72
Dijous, divendres i dissabtes, de 20.30 a 23 h
Dissabtes i diumenges, de 13.30 a 15.30 h

Organitza:

* Consulteu l’horari de la promoció
de cada establiment.
Ofertes vàlides excepte error o
omissions.
El preus inclouen l’IVA.

Hi col·labora:

Amb el suport de:

GOBIERNO
DE ESPA„ A

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO Pò BLICO
DE EMPLEO ESTATAL

Pica-pica
• Miniamanida de mesclum, mango, nous i fruites vermelles
• Farcellets de foie, bolets i salsa de ceps
• Burrito de verdures i formatge de cabra
• Broqueta de tempura japonesa de pollastre
• Minihamburguesa de vedella amb
tomàquet rostit i ceba caramel·litzada
Segon plat
• Bacallà fresc noruec (Skrey) gratinat amb mussolina
d’allioli suau
• Entrecot de vedella de Girona al gust (brasa, pebre o rocafort)
Postres
Brownie de xocolata amb gelat de vainilla
Beguda
Aigües minerals, vins de la casa i cafè

29,90€
Tapes i menús gastronòmics
Del 7 al 13 de maig
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#MolinsBdegust
#Molinsgastronomic

Restaurant Calasanz
Av. de Barcelona, 36-38
Tel. 93 668 16 39
De dilluns a diumenge, de 13 a 16 h i de 21 a 23 h

Organitza:

Hi col·labora:

* Consulteu l’horari de la promoció
de cada establiment.
Ofertes vàlides excepte error o
omissions.
El preus inclouen l’IVA.

Amb el suport de:

GOBIERNO
DE ESPA„ A

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO Pò BLICO
DE EMPLEO ESTATAL

Menú degustació
• Amanida de meló amb pernil
• Mongetes del ganxet i sèpia saltejada
• Caneló de pollastre Pota Blava
• Bacallà amb crema de pèsols
Postres
Cassoleta de crema de llimona i fruites vermelles
Beguda
Aigua, copa vi o cervesa

35€

Tapes i menús gastronòmics
Del 7 al 13 de maig
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#MolinsBdegust
#Molinsgastronomic

Restaurant l’Àpat

C. Carril, 38, baixos
Tel. 93 668 05 58
De dilluns a dissabte, de 13 a 15.30 h
De dimarts a dissabte, de 21 a 22.30 h

Organitza:

* Consulteu l’horari de la promoció
de cada establiment.
Ofertes vàlides excepte error o
omissions.
El preus inclouen l’IVA.

Hi col·labora:

Amb el suport de:

GOBIERNO
DE ESPA„ A

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO Pò BLICO
DE EMPLEO ESTATAL

Primers plats per compartir
• Mousse de fetge d’ànec
• Amanida de margallons
• Cecina amb encenalls de formatge
• Favetes i cigrons saltejats amb pernil
• Calamarsets fregits
• Pebrots del Piquillo amb brandada

Postres
• Sorbet de taronja
• Pastís del dia
• Llet fregida amb
gelat de torró
• Crema de iogurt
natural amb
macedònia de fruites
• Trufes gelades
• Mel i mató

Segons plats per triar
• Civet de cèrvol
• Confit d’ànec a la muntanyesa
• Turnedós de filet de lletó amb
pebre verd
• Bacallà amb patates i allioli
• Suquet de lluç a la marinera
• Orada a l’espatlla

36€

Tapes i menús gastronòmics
Del 7 al 13 de maig

10

#MolinsBdegust
#Molinsgastronomic

Restaurant Samaranch Park
C. Francesc Samaranch, 11
Tel. 93 668 71 85
De dimarts a diumenge, de 13 a 16 h
Divendres i dissabtes, de 21 a 23 h
Aquest menú especial s’ha de fer en taules completes

Organitza:

Hi col·labora:

Beguda
Vi blanc i negre D.O.
Catalunya
Aigües minerals
Cafè o infusió

* Consulteu l’horari de la promoció
de cada establiment.
Ofertes vàlides excepte error o
omissions.
El preus inclouen l’IVA.

Amb el suport de:

GOBIERNO
DE ESPA„ A

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO Pò BLICO
DE EMPLEO ESTATAL

Menú degustació, mínim 2 persones
• Amanida de quinoa
• Crema d’alvocat i pico de gallo
• Wanton farcit de costella de porc i mel
• Ou poché amb Parmentier de patata i xips de pernil
• Tataki de tonyina amb alga deshidratada i oli
de sèsam
• Secret ibèric fet a baixa temperatura i gratinat
amb mel i mostassa
Postres
Mort de xoco amb plàtan o naranja mecánica

24,50€
per pax

Tapes i menús gastronòmics
Del 7 al 13 de maig
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#MolinsBdegust
#Molinsgastronomic

The Roof Molins

Plaça del Palau, local 1
Molins de Rei
Tel. 678 718 137
Dijous, divendres i dissabtes, de 20 a 23 h
Amb reserva

Organitza:

* Consulteu l’horari de la promoció
de cada establiment.
Ofertes vàlides excepte error o
omissions.
El preus inclouen l’IVA.
Apte per a celíacs

Hi col·labora:

Amb el suport de:

GOBIERNO
DE ESPA„ A

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO Pò BLICO
DE EMPLEO ESTATAL

