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Presentació 
La tradició culinària de Cubelles i Cunit, per la seva ubicació geogràfica privilegiada, 
ofereix al visitant una gran varietat de plats. El nostre territori, el Penedès Marítim, 
és un exemple i referent de la cuina catalana costanera, emmarcada dins de la 
reconeguda cuina mediterrània, fidel als seus ingredients més típics: l’oli d’oliva, 
el peix, marisc, arròs, hortalisses, llegums, fruites, cereals, carn i aviram.

El mar i la vinya, o el que és el mateix, el mar i la muntanya, són els elements claus de 
la nostra cuina com a base per a l’elaboració d’una gran varietat de plats (arrossos de 
tots tipus, l’all cremat, el xató, el bull de tonyina, el bacallà, l’ànec del Penedès, etc.). 

Una tradició gastronòmica arrelada en l’ús dels productes locals, de proximitat i de 
temporada, que es pretén potenciar durant aquestes Jornades Gastronòmiques en 
les diverses propostes elaborades pels restauradors de Cunit i Cubelles per al nostre 
gaudi.

Bones jornades i bon profit!

Montse Carreras i Rosa Fonoll 
Alcaldesses de Cunit i Cubelles 



Les Jornades Gastronòmiques creixen
Aquest mandat, la regidoria de Turisme, Comerç i Fires de Cubelles ha recuperat les 
Jornades Gastronòmiques, unes jornades que creixen i s’amplien sumant els restauradors 
de Cunit. Una nova aposta del Penedès Marítim amb la finalitat de consolidar aquest 
certament al mes de novembre, per a promocionar i enfortir en temporada baixa un sector 
que és ambaixador i aparador dels nostres municipis: el de la restauració. 

Les regidories de turisme del Penedès Marítim, amb la col·laboració del sector de la 
restauració, de les associacions de comerç i el patrocini de CERVESES MORITZ i DO PENEDÈS, 
proposen actuacions i activitats municipals fora del període estival, per donar suport al 
sector de la restauració i potenciar la gastronomia com un dels nostres actius turístics.

A més a més, la tardor ens ofereix un ampli ventall de productes de temporada arrelats a la 
nostra cuina que han inspirat els cuiners i restauradors de Cubelles i Cunit, a banda d’elaborar els 
seus menús gastronòmics i tapes tot proposant-nos una oferta variada a uns preus assequibles.

Novament, aquesta iniciativa posa de relleu el dinamisme i l’esforç del comerç i la 
restauració. Participen un total de 17 restaurants i/o establiments de restauració, un nombre 
superior a cap edició prèvia, amb 16 menús gastronòmics i 4 tapes per a l’ocasió que 
configurarà una proposta gastronòmica que esperem que us agradi.  

Esperem que torneu al Penedès Marítim amb el record d'un bon àpat. 

Bones jornades gastronòmiques!

Raül Mudarra i Jaume Casañas 
Regidors de Turisme de Cubelles i Cunit







Com participar

 

El sorteig es realitzarà el dia 16 de desembre durant la Fira de Nadal de Cubelles, que tindrà lloc els dies 15 i 16 
de desembre al nucli antic. 
El termini que disposen els guanyadors per gaudir dels sopars gastronòmics serà fins al 28 de febrer de 2019.

. 

PARTICIPA I GUANYA!
PARTICIPA A LES JORNADES GASTRÒNOMIQUES

I MOSTRA DE TAPES I GUANYA
UN SOPAR PER A DUES PERSONES.. 

Per al sorteig dels sopars gastronòmics és necessari anar a un mínim de dos establi-
ments diferents de Cubelles i/o Cunit participants a la campanya Menús gastronòmics. 

Per al sorteig de productes MORITZ, només cal anar a un dels establiments que 
participen a la Mostra de Tapes i omplir el fulletó. 

Per participar al sortejos dels sopars per a dues persones i productes MORITZ, es 
necessari que les persones s’adrecin a les oficines de Turisme de Cubelles i Cunit 
o als restaurants participants a la campanya amb el fulletó JORNADES 
GASTRONÒMIQUES I MOSTRA DE TAPES per acreditar la seva participació.



III Mostra de Tapes
del Penedès Marítim

EL CANALLA
Braves del Canalla + MORITZ 
Recepta original de braves amb pebre vermell fumat de la Vera. 
(dissabtes i diumenges)

Passeig Marítim, 19 · 08880 Cubelles · Tel. 93 816 20 09

4,5€

TAPA+ MORITZ

LA LLAR D’EN KATXI
Croquetes de bolets + MORITZ 
Croquetes casolanes de bolets de temporada

Passeig de la Marina de Cubelles, 27 · 08880 Cubelles · Tel. 93 896 94 61

5€

TAPA+ MORITZ

L’ARMENGOL
Garrí + MORITZ 
Recepta tradicional de l’Armengol 

Carrer d’Àngel Guimerà, 8 · 08880 Cubelles · Tel. 93 688 59 99

6€

TAPA+ MORITZ

Braves + MORITZ 
Tradicionals i famoses braves picantones de l’Armengol 5€

TAPA+ MORITZ



RESTAURANT EL PEIXET
LA SALSETA
EL GOURMET DE LA LEÑA
HOSTAL DEL FOIX
RESTAURANT CAL TALA
RESTAURANT FERMIN’S
RESTAURANT L’ARMENGOL
CAFETERIA, CERVESSERIA PRIMER CAFÉ
RESTAURANT PIZZERIA FRANCESCO
RESTAURANT LA LLAR D’EN KATXI
RESTAURANT PORTOFINO GOURMET    



MENÚ GASTRONÒMIC MARINER
(Migdies de dilluns a divendres. Excepte festius).

Primers a escollir entre:
Pica Pica del Peixet consistent en 3 entrants 

(entren els 3 per compartir)

Principal a escollir entre:
Arròs Negre 

Ranxo Mariner 
All Cremat

Pa i postres casolans
 

Preu: 20,00€

RESTAURANT EL PEIXET 
Cuina marinera de mercat. Tapes.

Passeig Marítim, 18
08880 Cubelles

Tel. 93 816 20 09
elpeixetcubelles@gmail.com

millor menú
gastronòmic

jor
nades 2016

Crep farcida de marisc amb reducció de crema de gamba de Vilanova



MENÚ GASTRONÒMIC LA SALSETA
(Migdies de dimarts a divendres. Excepte festius)

 (Tancat del 5 al 21 de novembre)

Entrant degustació de:
Braves – Musclos - Cloïsses a la planxa – Calamarsons

Principal a escollir entre:
Caldereta (mínim de 2 persones)  

Fideuà
Bacallà amb gambes 

Entrecot de vedella a la brasa

Pa i postres

Preu: 24,50€

LA SALSETA
Cuina tradicional 
i mediterrània. Tapes.

Carrer Major, 8 
08880 Cubelles 

Tel. 93 895 43 71



EL GOURMET DE LA LEÑA
Cuina de mercat. Pizzeria i braseria.

Carrer de Víctor Balaguer, 18 
08880 Cubelles

Tel. 93 895 04 16 

(De dimarts a divendres al migdia. Excepte festius).

 
Primers a escollir entre:

Amanida amb figues, nous i anxoves
Croquetes casolanes de garrí

Cassoleta de mongetes amb calamarsons
Wok de fideus amb verdures 

Segon a escollir entre:
Ploma de porc curat a la brasa

Entranya de vedella a la brasa amb hummus
Lasanya de tonyina, tomàquet i carbassó

Pizza de la Leña (2 ingredients)

Postres
Púding casolà amb poma i fruits secs 

Flam d’ou

MENÚ GASTRONÒMIC

Pa i una beguda | Preu: 15,00 €



(Dissabtes i diumenges al migdia)

L'Hostal del Foix ens proposa un menú gastronòmic diferent
per a cada cap de setmana del mes de novembre inspirat

en els productes de temporada.

Primer a escollir entre cinc plats

Segon a escollir entre cinc plats

Postres a escollir entre cinc propostes casolanes

Pa i beguda
Aigua i vi – DO Penedès

Preu: 20,00€

MENÚ GASTRONÒMIC

HOSTAL DEL FOIX
Cuina tradicional i de mercat.

Avinguda de Catalunya, 14-16 
08880 Cubelles

Tel. 93 895 01 03
93 895 05 86 

www.hostaldelfoix.com



Passeig de la Marina de Cubelles, 31-32 
08880 Cubelles

Tel. 93 896 94 57
info@caltala.com 

MENÚ GASTRONÒMIC MEDITERRANI
Mínim dues persones

(Dimarts, dimecres, dijous i diumenges al migdia. Divendres i dissabtes migdia i nits) 

Entrant degustació a escollir:
Xató de Cubelles

Faves saltejades amb foie 
Esqueixada de bacallà

Principal a escollir entre:
Caldereta de marisc

Entrecot a la brasa amb guarnició 
Llobarro a la planxa amb patates panadera

Postres a escollir entre:
Crema catalana - Sorbet de llimona al cava - Gelat de vainilla amb xocolata

Pa i postres | Preu: 20,00€

RESTAURANT CAL TALA
Cuina tradicional i de mercat, braseria, 
arrosseria i tapes.



Passeig de la Marina, 36
08880 Cubelles

Tel. 93 896 95 47 

MENÚ GASTRONÒMIC FERMIN’S
(Migdies de dimarts a divendres. Excepte festius).

Primer a escollir entre:
Fritura de peix variat 

Saltejat de bolets de temporada
Croquetes casolanes de peix i gambes

Segon a escollir entre:
Arròs amb bacallà (mínim 2 persones)

Entrecot amb salsa de bolets
Suprema de salmó amb salsa de mostassa

Postres a escollir entre:
Postres del dia - Sorbet de llimona - Brownie casolà de xocolata

Pa i una beguda (aigua, copa de vi DO Penedès)

Preu: 23,00€

RESTAURANT FERMIN’S 
Cuina tradicional, marinera i de mercat. 
Especialitat en arrossos.



Carrer d’Àngel Guimerà, 6-8
08880 Cubelles

Tel. 93 688 59 99

MENÚ GASTRONÒMIC L’ARMENGOL
(Dissabtes i diumenges al migdia).

Assortiment de tapes de l’Armengol
(consistent en 3 tapes diferents cada cap de setmana)

L'Armengol ens proposa un menú gastronòmic diferent per a cada
cap de setmana del mes de novembre inspirat en els productes de temporada.

Segon a escollir entre:
Arrossos (paella, arròs negre o caldereta) 

Fideuà
Entrecot o filet al gust

Pota de pop a la planxa

Postres a escollir entre:
Crema catalana - Assortit de pastissos 

Pa i una beguda (aigua, copa de vi DO Penedès)

Preu: 19,50€

RESTAURANT L’ARMENGOL 
Cuina tradicional i de mercat. Especialitat en tapes.



Carrer d’Antoni Armengol, 1
08880 Cubelles

Tel. 699 20 51 15
primercafecubelles@gmail.com

MENÚ GASTRONÒMIC PRIMER CAFÉ
(Divendres nits. És necessari fer reserva).

Entrants:
Croquetes de xipirons (2 u.)

Boletus foie (2 u.)
Salmó fumat marinat amb torradetes

Plat Principal a escollir entre:
Bacallà a la llauna   

Mandonguilletes amb ceba

Postres:
Formatge manxec curat amb codony ecològic

Pa inclòs i una copa de cava o vi DO Penedès

Preu: 19,00€

CAFETERIA, CERVESSERIA PRIMER CAFÉ 
Cafeteria, cerveseria i sopars.



MENÚ GASTRONÒMIC SAPORE D’ITÀLIA
(Tots els dies al migdia. Excepte festius).

Primer a escollir entre:
Amanida als 4 formatges   

Rovellons arrebossats 
Ous tofonats amb funghi porcini

Segon a escollir entre:
Risotto de stracciatella i secret ibèric

Orecchiette de peix espasa, cirerol i safrà
Llobarro en crosta de patates

Postres a escollir entre:
Cheesecake del xef  - Profiterols casolans amb garnatxa de xocolata - Tiramisú

Pa, una beguda i cafè inclòs

Preu: 20,00€

RESTAURANT PIZZERIA FRANCESCO
Cuina italiana. Pizzeria.

Passeig Marítim, 17
08880 Cubelles

Tel. 93 807 22 52 
cubelles@pizzeriafrancesco.com



MENÚ GASTRONÒMIC DE TARDOR
(Tots els migdies excepte dimarts. Divendres i dissabtes nits).

Entrants:
Croquetes casolanes de bolets de temporada i confitura de taronja agra

Crema de carbassa amb codony i bunyols de castanya

Plat principal a escollir entre:
Civet de cérvol amb panses i punt de xocolata

Peix del dia

Postres:
Crema de xocolata amb terra de pa de figues i sal de cítrics

Pa inclòs 

Preu: 25,00€

RESTAURANT LA LLAR D’EN KATXI
Cuina mediterrània i tradicional. Tapes.

Passeig de la Marina de Cubelles, 27
08880 Cubelles

Tel. 93 896 94 61
lallardenkatxi@gmail.com  



MENÚ GASTRONÒMIC PORTO FINO
(Divendres i dissabtes nits. Migdies de dissabte i diumenge).

Entrants:
Safata mixta d’embotits i formatges italians

Plat principal a escollir entre:
Pasta fresca del dia
Pollastre alla Ligure

Vitel tonné amb guarnició

Postres:
Pannacotta casolana

Pa inclòs 

Preu: 21,50 €

RESTAURANT PORTOFINO GOURMET 
Cuina italiana. Especialitat en pasta fresca.

Passeig Marítim, 49
08880 Cubelles

Tel. 634 04 37 34 
pm.melegari@gmail.com



RESTAURANT MASIA CAN NICOLAU - RODAVÍLA
HOTEL-RESTAURANT ADIA
HOSTAL-RESTAURANT LA DILIGÈNCIA
PIZZERIA MISTRAL
RESTAURANT CAL PEP       



Cuina de tradicional i de mercat.

MENÚ GASTRONÒMIC RODAVÍ
(Dimarts a diumenge tots els migdies, divendres i dissabte a la nit).

Aperitius:
Parra d’embotits

Primer:
Timbal d’escalivada amb formatge

Postres:
Pastís de formatge

Segon:
Peus de porc amb cargols

Pa i una beguda (aigua, copa de vi DO Penedès)

Preu: 25,00€

RESTAURANT MASIA
CAN NICOLAU - RODAVÍ

Avinguda de Can Nicolau, 47
43881 Cunit

Tel. 977 94 39 54 



Cuina de tradicional i de mercat.

MENÚ GASTRONÒMIC ADIA
(Tots els migdies i nits excepte dimecres).

Aperitiu: 
Copa de Martini i bunyol de bacallà amb tapenada d’oliva negra

Primer a escollir entre:
Terrina de foie amb coulis de mango i figues

Arròs cremós de ceps i parmesà

Postres:
Torrades de Santa Teresa caramel·litzades amb gelat de vainilla i figues

Coulant de gerds amb vainilla de Madagascar

Segon a escollir entre:
Saltejat de calamar amb botifarra negra, ceba de Figueres i pinyols 

Fricandó de vedella amb bolets i castanyes

Pa i una beguda (aigua, copa de vi DO Penedès) | Preu: 22,00€

HOTEL-RESTAURANT ADIA 

Avinguda de Tarragona, 2
43881 Cunit

Tel. 977 16 28 47 



Cuina de tradicional i de mercat.

MENÚ BOLETAIRE DEGUSTACIÓ

Primer:
Saltejat de bolets de temporada

Segon a escollir entre:
Caneló de bolets amb beixamel de ceps
Fricandó de vedella amb bolets variats

Lluç en salsa de camagrocs

Postres:
Postres de la casa

HOSTAL-RESTAURANT LA DILIGÈNCIA   

Carrer Major, 4
43881 Cunit

Tel. 977 67 40 81

Pa i una beguda (aigua, copa de vi DO Penedès)

Preu: 22,00€



Cuina italiana i pizzeria.

MENÚ DE TARDOR
(Dimecres, dijous, divendres migdia i nit).

Primer:
Embotit italià

Lasanya de tòfona
Tagliatelle amb salsa Papi (filet de porc, ceps)

Segon a escollir entre:
Ossobuco amb puré de patates
Estofat de vedella amb polenta

Postres:
Cannolo Siciliano
Pastís de poma

PIZZERIA MISTRAL   

Passeig Marítim 5
43881 Cunit

Tel. 877 05 33 96

Preu: 25,00€



Cuina de tradicional i de mercat.

MENÚ GASTRONÒMIC
(Migdies de divendres, dissabte i diumenge).

Primer:
Amanida variada

Segon:
Paella Marisc

Postres:
Gelat
Flam
Fruita

RESTAURANT CAL PEP

Passeig Marítim, 147-149
43881 Cunit

Tel. 977 674 798 

Preu: 16,50€

Pa i una beguda (aigua, copa de vi DO Penedès)




