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> Tartar de salmó al nostre estil amb mostassa de Dijon 
> Provolone italià amb pernil d’ànec i xarop d’auró (torrada)
> Empanades casolanes estil argentí de Black Angus
> Flam casolà de formatge amb caramel de Chartreuse
> Pannacotta casolana amb toffee de cafè 

FILOSOFIA

> Croquetes casolanes de rostit de la iaia Pepita
> Fideus arrossejats amb calamars, gamba i musclos (fideuà)
> Coca de recapte de ceba, pebrot i llonganissa d'Alforja
> Broqueta de pollastre amb patates braves
> Pa suec farcit de foie, pernil cuit, mesclum d’amanides 
   i salsa suau de mostassa i iogurt 
> Coulant de xocolata amb gelat de mango

RACÓ 
DE L'ABAT

> Broqueta de gamba llagostinera amb pop i verduretes
> Ous ferrats sobre patates amb encenalls de foie
> Burger de salmó amb pa de pita i ruca marinada
> Costellam ibèric amb cruixent especial
> Arròs amb tinta negra de sípia
> Crep amb compota de plàtan i 
   crema de xocolata amb avellanes 

MARITIME
ALTAFULLA

> Entremesos de peix (km0)
> Sardines farcides de microsamfaina sobre salmorejo (km0)
> Arròs mariner de crancs de platja (km0)
> Arròs mariner d'escamarlans 
> Arròs a la masqueta de romesco amb pop roquer i cloïsses (km0)
> Lingot de massini clàssic sobre crumble 
   d'avellanes amb cireres confitadesEL LLAGUT

> Cremosa mousse vegana d’alvocat, plàtan i xocolata
> Paella vegana de variat de bolets Alvocat
> Empanades casolanes i veganes Heura 
> Hummus casolà d’alvocat i llima

L’ALVOCAT

> Saquet de verdures amb llagostins
> Carabassó farcit de bacallà gratinat 
> Salmorejo cordovès
> Gulasch de vedella amb polenta
> Caneló de verdures i ànec
> Cheescake de BaileysLA ANDALUZA

DE LA PART ALTA
LA ANDALUZA

Sopars sota els Focs és estiu, Mediterrani, 
gastronomia i passeig de les Palmeres.
Per 10è any consecutiu l’Associació de Restaurants 
de la Part Alta acompanyem el Concurs de Focs 
Artificials amb l’esdeveniment enogastronòmic que 
inaugura l’estiu a Tarragona amb la novetat de dos 
restaurants convidats per a l’ocasió.
Del 3 al 6 de juliol us esperem a partir de les 20 h al 
passeig de les Palmeres amb una proposta 
gastronòmica per a tots els gustos, acompanyada 
de bona música, els combinats de la Focsteleria i 
una barra de cerveses de la mà d’Estrella Damm.
 
Ens veiem al passeig de les Palmeres!

AMPERSAND MELÓ
Pel seu sabor dolç, Ampersand meló 
és perfecta per combinar amb el toc 
àcid d'un refresc de llimona, tot i 
que també sorprèn amb altres 
combinats o sucs tot creant 
propostes més atrevides.

FOCSTELERIA 
NORDES: ATLANTIC GALICIAN  GIN
Nordes és una ginebra elaborada 
amb 11 botànics i la utilització del 
raïm blanc gallec Albariño. Ginebra 
amb caràcter fresc i suau.

AMPERSAND GIN
Ampersand és una ginebra especialment 
versàtil que combina amb qualsevol 
tipus de refresc o suc. Una London Dry 
perfecta per crear combinacions  
divertides i delicioses. 

AMPERSAND MADUIXA
Per la seva versatilitat Ampersand 
Maduixa ofereix multitud d'opcions 
per crear combinats i còctels 
diferents, jugant amb refrescos, sucs 
i ingredients cridaners.
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Apte per a celíacs Consulta els al·lèrgens al mateix estand


