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Quan he sentit la vella olor de sal

marina a prop i he tocat els esculls,

he interrogat la mar des del sorral

i se m’han fet totes les perles ulls.

Joan Vinyoli

Cançó de mar
(Domini màgic-1984)



Cafè Begú
C. Ventura Sabater, 1

Tel. 972 623 648
www.cafebegur.cat

Sopeta de peix de roca rostit

*******

Tàrtar de peix de roca

*******

Coca de recapte, peix de roca, escalivada i 
romesco

*******

Pomes de l’Empordà rostides, gelat de caramel i 
crema de vainilla

Preu per persona: 35€
(taules completes)

El menú inclou aigua, cervesa estrella Damm Inedit, vi i/o cava Castell de 
Peralada i cafè. Preu amb IVA inclòs.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un 
sorteig d’un sopar i d’una estada de cap de setmana a Begur. 
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Aperitiu de benvinguda amb copa de cava 
Perelada o copa de cervesa Inedit

*******

Amanida de l’àvia Juanita

*******

Calamar a la brasa amb vinagreta d’all i julivert 
amb la seva tinta

*******

Peix de roca al forn segons mercat (molla negra, 
sard, morruda, serrà, penegal…)

*******

Postres de la casa

Preu per persona: 39€
(taules completes)

Casa Juanita
c. Pi i Ralló, 7

Tel. 972 622 013
www.casajuanita.cat
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El menú inclou aigua, cervesa estrella Damm Inedit, vi i/o cava Castell de 
Peralada i cafè. Preu amb IVA inclòs.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un 
sorteig d’un sopar i d’una estada de cap de setmana a Begur. 



Copa de cava Perelada o copa de cervesa Inedit

Coca de sardina marinada i verduretes de
temporada

*******

Cebiche de corball, alvocat i tomata raf

*******

Arròs de pop i musclos de roca

*******

Mousse de ricotta amb melmelada de remolatxa

Preu per persona: 35€
(mínim dues persones)

Costa Brava
Platja de Sa Riera, s/n

Tel. 972 622 093
www.esbas.cat
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El menú inclou aigua, cervesa estrella Damm Inedit, vi i/o cava Castell de 
Peralada i cafè. Preu amb IVA inclòs.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un 
sorteig d’un sopar i d’una estada de cap de setmana a Begur. 



Copa de cava Perelada o copa de cervesa Inedit i 
tapeta de la casa

*******

Empedrat de pop i fesols amb chutney de ratafia

*******

Crema de marisc i peix de roca, amb el seu oli

*******

Amanida tèbia de bolets i fruits del mar, amb una 
vinagreta de fonoll marí a la mel

*******

Torrat de congre amb crema de bolets i algues

*******

Farcellet de llobarro i galera amb crema de moniato i 
carbassa

*******

Carro de pastisseria de la casa

Preu per persona: 40€
(taules completes)

Fonda Caner
c. Pi i Ralló, 10

Tel. 972 622 391
www.fondacaner.com
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El menú inclou aigua, cervesa estrella Damm Inedit, vi i/o cava Castell de 
Peralada i cafè. Preu amb IVA inclòs.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un 
sorteig d’un sopar i d’una estada de cap de setmana a Begur. 



Aperitiu

*******

Musclos a la marinera

*******

Arròs caldós de cabra

*******

Mousse de tiramisú

Preu per persona: 32€
(taules completes)

Galena - Mas Comangau
c. Ramon Llull, 1  (Urb. Residencial Begur)

Tel. 972 623 210
www.mascomangau.com
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El menú inclou aigua, cervesa estrella Damm Inedit, vi i/o cava Castell de 
Peralada i cafè. Preu amb IVA inclòs.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un 
sorteig d’un sopar i d’una estada de cap de setmana a Begur. 



Aperitiu de benvinguda amb copa de cava Perelada 
o copa de cervesa Inedit

*******

Pica-pica de peix de roca: sonsos, calamars a la 
romana, sepiones i musclos de roca

*******

Arròs a la cassola de peix de roca 

*******

Recuit de drap de Fonteta amb melmelada de figues 
i gelat

Preu per persona: 36€
(mínim dues persones)

Garreta
Platja d’Aiguablava, s/n

Tel. 972 623 033
www.restaurantgarretaaiguablava.com
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El menú inclou aigua, cervesa estrella Damm Inedit, vi i/o cava Castell de 
Peralada i cafè. Preu amb IVA inclòs.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un 
sorteig d’un sopar i d’una estada de cap de setmana a Begur. 



Tapeta de sonsos
Tapeta de musclos de roca al vapor

Copa de cava Perelada o copa de cervesa Inedit

*******

Amanida xató

*******

Peix de roca del dia, a la planxa

*******

Pedres de xocolata
i una copa de garnatxa roja de l’Empordà

Preu per persona: 47€
(mínim dues persones)

Hostal Sa Rascassa
Cala d’Aiguafreda, 3

Tel. 972 622 845
www.hostalsarascassa.com
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El menú inclou aigua, cervesa estrella Damm Inedit, vi i/o cava Castell de 
Peralada i cafè. Preu amb IVA inclòs.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un 
sorteig d’un sopar i d’una estada de cap de setmana a Begur. 



Snack del dia

*******

Confitat de tomata de ram i escrita amb consomé de 
pebrot escalivat

*******

Arròs a la brasa amb peix de rebuig del pòsit de 
Palamós (mínim 2 persones)

*******

Sopa de sugus amb gelat de rom Barceló

Preu per persona: 50€
(taules completes)

Hostal Sa Tuna
Passeig de l’Àncora, 6  -  Platja de Sa Tuna

Tel. 972 622 198
www.hostalsatuna.com
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El menú inclou aigua, cervesa estrella Damm Inedit, vi i/o cava Castell de 
Peralada i cafè. Preu amb IVA inclòs.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un 
sorteig d’un sopar i d’una estada de cap de setmana a Begur. 



Aperitiu servit a taula:

Entreteniment fred i calent amb copa de cava Perelada 
o copa de cervesa Inedit

*******

 Còctel de gambes de Palamós amb pa de pessic sec 
d’algues

*******

Ravioli d’escamarlans amb salsa del seu corall

*******

Suprema de mero amb saltejat de carxofes
o

Estofat de llobarro salvatge amb faves i pèsols

*******

Coulant de xocolata Tanzània amb cremós de taronja

*******

Llaminadures

Preu per persona: 55€
(taules completes)

Hotel Aigua Blava
Platja de Fornells, s/n

Tel. 972 622 058
www.hotelaiguablava.com
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El menú inclou aigua, cervesa estrella Damm Inedit, vi i/o cava Castell de 
Peralada i cafè. Preu amb IVA inclòs.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un 
sorteig d’un sopar i d’una estada de cap de setmana a Begur. 



Aperitiu de benvinguda amb vermut amb
patates xips i olives i montadito de

botifarra negra

*******

Pop amb patates
Musclos de roca amb verduretes i encenalls d’ibèric

Amanida d'espinacs frescos amb sèpia

*******

Arròs caldós amb llobregant

*******

Gelat artesà de ratafia amb nous

Preu per persona: 34€
(mínim dues persones)

Hotel Classic
C. Pi i Ralló, 3

Tel. 972 622 010
www.hotelclassicbegur.com
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El menú inclou aigua, cervesa estrella Damm Inedit, vi i/o cava Castell de 
Peralada i cafè. Preu amb IVA inclòs.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un 
sorteig d’un sopar i d’una estada de cap de setmana a Begur. 



Aperitiu Eetu

*******

Crema de peix de roca

*******

Pop roquer, xulla i cigrons

*******

Gamba vermella, algues de Palamós i cogombre

*******

Suquet de peix de roca

*******

Postres del dia

*******

Petit fours

Preu per persona: 45€
(mínim dues persones)

Hotel Eetu
Platja de Fornells, s/n

Tel. 972 113 330
www.hoteleetu.com
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El menú inclou aigua, cervesa estrella Damm Inedit, vi i/o cava Castell de 
Peralada i cafè. Preu amb IVA inclòs.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un 
sorteig d’un sopar i d’una estada de cap de setmana a Begur. 



PLATS PER ESCOLLIR. BEGUDES NO INCLOSES
 (taules completes)

Crema de carbassa amb burguer de peix de roca i oli 
de menta fresca 17€

*******

Amanida de carxofes confitades i filets de roger a la 
vinagreta d’herbes 19€

*******

Caneló cruixent de brandada de peix de roca sobre 
crema de crancs 19€

*******

Arròs caldós de mar i muntanya sense feina 20€ 
(mínim 2 persones)

*******

Suprema de peix del cap de Begur a l’Empordanesa 
26€

*******

Les nostres postres del dia fetes a la casa 8€

*******

Petits fours 4€

Hotel Sa Punta
c. des Forns, 21

Tel. 972 667 376 – 972 636 410
www.hotelsapunta.com
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Preus amb IVA inclòs.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un 
sorteig d’un sopar i d’una estada de cap de setmana a Begur. 



Aperitiu del dia amb copa de cava Perelada o copa 
de cervesa Inedit

*******

Carpaccio de llobarro, ceba tendra, pebrot vermell i 
llima

*******

Pastís de sardines amb melmelada d’albergínia i 
olives de Kalamata

*******

Peix de la costa amb salsa Mauresque, carxofes i 
tomates confitades

*******

Varietat de minipastisseria amb cafè

Preu per persona: 39€
(mínim dues persones o taules completes)

Hotel Mas Ses Vinyes
Ctra. GIP 6531 de Palafrugell a Begur Km 1.2

Tel. 972 301 570
www.massesvinyes.com
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El menú inclou aigua, cervesa estrella Damm Inedit, vi i/o cava Castell de 
Peralada i cafè. Preu amb IVA inclòs.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un 
sorteig d’un sopar i d’una estada de cap de setmana a Begur. 



Musclos de roca en escabetx de vinagre del forum

*******

Paperina de fregitel·la de sonsos

*******

Fideuà de popets
 

*******

Romescada de corbina
 

*******

Pastís Tatin amb gelat de vainilla amb nata
temperada

Preu per persona: 45€
(es pot fer individualment)

Parador d’Aiguablava
Platja d’Aiguablava, s/n

Tel. 972 622 162 
www.parador.es
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El menú inclou aigua, cervesa estrella Damm Inedit, vi i/o cava Castell de 
Peralada i cafè. Preu amb IVA inclòs.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un 
sorteig d’un sopar i d’una estada de cap de setmana a Begur. 



Aperitiu de benvinguda amb copa de cava
Perelada o copa de cervesa Inedit

*******

Assortiment de marisc

*******

Sarsuela de peix i marisc de la nostra costa 
(segons captura)

*******

Postres de la casa

Preu per persona: 79,5€
(mínim dues persones)

Sa Caleta
c. Pi i Ralló, 3

Tel. 972 622 625 
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El menú inclou aigua, cervesa estrella Damm Inedit, vi i/o cava Castell de 
Peralada i cafè. Preu amb IVA inclòs.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un 
sorteig d’un sopar i d’una estada de cap de setmana a Begur. 



Caldet de rascassa

*******

Llauna de peix de roca i marisc al forn de llenya 
d’alzina

*******

Arròs de peix de roca i carxofes a les brases 
d’alzina

*******

Cacau 2015

Preu per persona: 45€
(taules completes)

Toc al Mar
Platja d’Aiguablava, 8

Tel. 972 113 232   -   674 020 273
www.tocalmar.cat
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El menú inclou aigua, cervesa estrella Damm Inedit, vi i/o cava Castell de 
Peralada i cafè. Preu amb IVA inclòs.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un 
sorteig d’un sopar i d’una estada de cap de setmana a Begur. 



Copa de cava Perelada o copa de cervesa Inedit
Assortiment de croquetes

*******

Bou de mar amb alvocat i salsa de iogurt

*******

Peix de la llotja de Palamós segons mercat

*******

El nostre cheesecake

Preu per persona: 40€
(taules completes)

Turandot
Av. Onze de setembre, 27

Tel. 972 622 608
www.turandot.es
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El menú inclou aigua, cervesa estrella Damm Inedit, vi i/o cava Castell de 
Peralada i cafè. Preu amb IVA inclòs.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un 
sorteig d’un sopar i d’una estada de cap de setmana a Begur. 



Flam de peix de roca
 

*****

Filet de rascassa amb patates i verduretes al forn
 

*****

Postres del dia

Preu per persona: 45€
(taules completes)

Vintage Hotel
Ctra. Cap Sa Sal, s/n - Aiguafreda

Tel. 972 622 130
www.vintagecapsasal.es
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El menú inclou aigua, cervesa estrella Damm Inedit, vi i/o cava Castell de 
Peralada i cafè. Preu amb IVA inclòs.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un 
sorteig d’un sopar i d’una estada de cap de setmana a Begur. 



ACTIVITATS PEIX DE ROCA 2015

DISSABTE 18 D’ABRIL

Presentació de la XVII Campanya Gastronòmica del Peix de 

Roca per part del conegut humorista del Crackòvia Max 
Marieges que representarà a personatges tant coneguts 

com: Ferran Adrià, Carme Ruscalleda, Leo Messi, entre altres.

Hora: 12,30 del migdia
Lloc: Plaça de la Vila

A continuació, degustació de tastets de peix de roca 
acompanyats d’una copa de cava i d’una copa de cervesa 

Inedit, a càrrec dels restaurants participants a la campanya 
gastronòmica.

Cada restaurant participant a la campanya gastronòmica 
prepararà un tast basat en el peix de roca. El públic 

assistent podrà adquirir tiquets per degustar els tastets.

Hora: 1 del migdia
Lloc: Plaça de la Vila

DIVENDRES 1 DE MAIG

NAC (Nit dels Amants del Cinema)

Projecció de la pel·lícula de temàtica gastronòmica:
Un viaje de diez metros

A continuació, debat temàtic.

Hora: 10 de la nit
Lloc: Cinema Casino



DISSABTE 9 DE MAIG

Presentació del llibre "La cuina casolana d'en Florià i na 

Maruja"

Autor: Pere Rodríguez i Darnés

Hora: 12 del migdia
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Begur

DISSABTE 16 DE MAIG

VIII Concurs de Cuina Popular Peix de Roca

Possibilitat de tastet popular dels plats presentats.

Hora: 12  del migdia
Lloc: Plaça de la Vila

Lliurament de premis del VIII Concurs d’Aparadors Peix de Roca

Hora: 1 del migdia
Lloc: Plaça de la Vila

DISSABTE 23 DE MAIG

VIII Fira del Mar i botiga al carrer

Hora: Durant tot el dia
Lloc: Centre del poble

Taller per la mainada

Hora: 11 del matí
Lloc: Plaça de la Vila

Organitza: Xiks



Ajuntament de Begur · Àrea de Promoció Econòmica i Turisme
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