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RESTAURANTS
1

Amare – Hotel Vistabella

8

El Mirador de l’Almadrava

15 L’Olivar

2

Avenida

9

El Trull

16 Rocamar

3

Bitàkora

10 Harry’s Bar

17 Rocfort

4

Bodega La Gallega de Roses

11 Hotel Roses Platja

18 Sa Brasa

5

Ca la Valeria

12 La Cala

19 Sentric

6

Can Cervera

13 L’Àncora

20 Tramonti Platja

7

Cal Català

14 L’Estrop

3
Canyelles Petites >

1
L’Almadrava >>

8

SI ET DIUS ROSA, EN QUALSEVOL
IDIOMA, O ROSER, ROSÓ, ETC…
EL DINAR O SOPAR ET SURT
GRATUÏT!
Reserva el teu val invitació del 9 al 19 de
juny de 2022, ﬁns a exhaurir els vals
disponibles, a través dels canals següents:

MENÚS DE LA CAMPANYA “MIL ROSES A ROSES”
1. AMARE – HOTEL VISTABELLA

2. AVENIDA

Tapa de benvinguda
Bruschetta classica

Primers a escollir
Burrata amb tomàquet de l’hort i
oli d’alfàbrega
Brandada de bacallà a l’all
Les nostres faves a la catalana

Via web:
inscripcions.roses.cat

Per telèfon:

Primers a escollir
Risotto de rap amb gambetes i safrà
Espaguetis amb cloïsses

618 545 874

Personalment:
A l’Oﬁcina de Promoció Econòmica de
Roses, ﬁns al 19 de juny abans de les 13 h,
al carrer Madrid, núm. 1, 1r pis.

Correu electrònic:
MÉS
INFORMACIÓ A
1000rosesaroses@roses.cat

www.ﬁradelarosa.cat
Més informació:
www.ﬁradelarosa.cat

* Les participants hauran d’anar acompanyades per una persona que no sigui beneﬁciària de la campanya “Menú de la Rosa”
i consumir el menú de la campanya.

CAL TRUCAR PRÈVIAMENT
ALS RESTAURANTS PER
FER LA RESERVA

Organitza:

ﬁradelarosa.cat

QE #FiraRosa2022

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
i l’FSE en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local

Segons a escollir
Llobarro rostit al forn amb verdures
Tagliata de vedella amb ruca i parmesà
Postres a escollir
Tiramisú
Coulant de xocolata

Segons a escollir
Lluç de pinxo a la planxa o amb salsa verde
Vedella gulasch amb arròs
Melós de galta ibèrica amb el seu suc
Postres a escollir
Pastís de formatge de la casa
Poma cuita amb gelat de canyella
Gelat català

Aigua, vi i cafè inclòs

Preu menú acompanyants: 56,60 €
Av. Díaz Pacheco, 26
Tel. 972 256 200 / hotelvistabella.com
E D Q L (911 061 355)

Beguda inclosa (Aigua mineral inclosa,
xarrups gentilesa de la casa)

Preu menú acompanyants: 25 €
Av. Jaume I, 28
Tel. 972 256 287
E Q L (648 029 356)

3. BITÀKORA

6. CAN CERVERA

Primers a escollir

Primers per compartir

9. EL TRULL

Primers a escollir
Amanida d’alvocat i mozzarella amb vinagreta de ﬁgues Seitons de Roses amb vinagre
Torrada amb brie, pebrot del piquillo i mel
Salmó marinat a l’estil Gravlax amb amanida mesclum Anxoves de Roses amb oli d’oliva verge extra
Amanida tèbia de formatge de cabra amb
i brioix amb mantega de safrà
Bunyols de bacallà casolans
fruits secs
Focaccia de carbassó amb pebrot escalivat, gratinat Bombó cruixent de foie-gras de l’Empordà
Calamarsons a l’andalusa
amb formatge brie i pernil ibèric
Carpaccio de vedella de Cabanes certiﬁcada "Q" amb oli Musclos a la marinera
Segons a escollir
Petit entrecot de vaca gallega madurada amb gratinat
de patates i bacon, espàrrecs i foie-gras a l’Oporto
Canelons de pollastre de corral i tòfona amb Parmentier
de parmesà, llagostins i salsa ras-alhanut
Llom de bacallà conﬁtat a baixa temperatura amb saltat
d’espàrrecs i salsa romesco

Postres a escollir
Pastís Tatin de poma amb gelat de vainilla
Sopa de maduixes amb gelat de iogurt i fruites del bosc
Pastís de formatge, xocolata blanca i crumble de gerds

de mostassa antiga, formatge i maionesa Dijon
Burrata de la regió d’Apúlia amb tomàquets i pesto suau
Musclos al vapor de vi blanc
Gamba blanca de Roses saltejada amb all i julivert

Segons a escollir
Paella d’arròs negre del senyoret (mínim 2 persones)
Entrecot de llom baix de l’Empordà ecològic sense
os a la pedra (mínim 2 persones)
Conﬁt d’ànec de l’Empordà amb salsa de Pedro
Ximenes
Filet d’orada nacional a la planxa

Segons a escollir
Pollastre al curri amb arròs basmati
Tàrtar de tonyina amb alvocat al perfum de
coriandre
Sípia a la planxa amb all, julivert i verduretes
Magret d’ànec
Entrecot de vedella

12. LA CALA

15. L’OLIVAR

18. SA BRASA

Primers a escollir
Gaspatxo de maduixes
Croquetes de boletus i formatge blau

Primers a escollir
Amanida tèbia amb formatge de cabra
Calamars a la romana
Assortiment de patés

Primers a escollir
Carpaccio de vaca gallega amb pinyons, ruca,
parmesà i vinagreta de mostassa
Croquetes de pollastre de corral casolanes
Musclos a l’allada

Segons a escollir
Corball a la planxa sobre llit de patates
Filet de porc a la brasa amb verduretes
Postres a escollir
Bombons gelats
Taps de Cadaqués ﬂamejats al rom
Beguda inclosa

Postres a escollir
Assortiment de postres

Beguda inclosa (copa de vi inclosa)

Preu menú acompanyants: 28,75 €

Beguda inclosa

Preu menú acompanyants: 18 €

Port Esportiu de Roses
Tel. 972 458 050 / bitakora.com

Preu menú acompanyants: 39,90 €

C. Sant Sebastià, 12
Tel. 972 256 261

EQ

C. d’en Mairó, 56
Tel. 972 151 250 / rcancervera.com

EQ

C. Sant Sebastià, 61
Tel. 972 256 171 / lacalaroses.com
E Q L (634 502 559)

13. L’ÀNCORA

Primers a escollir
Un matrimoni entre una anxova i un seitó
Croquetes de pernil ibèric fetes a casa
Musclos de roca a la planxa amb una vinagreta d’all
Segons a escollir
Arròs caldós de marisc «per llepar-se’n els
dits»
Filet de vedella de Girona amb salsa de xampinyons
Llenguado a la planxa amb verduretes
Postres a escollir
Arròs amb llet de l’àvia
Sorbet de llimona per pair

10. HARRY’S BAR
7. CAL CATALÀ
Primers a escollir
Musclos de roca
Calamars a la romana
Segons a escollir
Graellada de Peix
Paella
Postres a escollir
Flam
Crema Catalana
Bola de gelat
Beguda no inclosa

Preu menú acompanyants: 25 €
Beguda no inclosa

Preu menú acompanyants: 28 €
C. Trinitat, 101
Tel. 617 412 691
E Q L (617 412 691)

5. CA LA VALERIA
Primers a escollir
Amanida amb formatge de cabra i mel
Calamars a la romana
Segons a escollir
Paella de la casa
Fideuada de la casa
Postres a escollir
Tiramisú de la casa
Flam d’ou de la casa

Av. de Rhode, 199
Tel. 972 196 146

Q
8. EL MIRADOR DE L’ALMADRAVA
Primers a escollir
Amanida de tomata cor de bou, ceba de
Figueres i anxoves de l’Escala.
Carpaccio de bacallà amb olivada.
Amanida Mirador (enciam, pinyons, formatge
de cabra i vinagreta de mel)
Segons a escollir
Pollastre amb escamarlans
Orada a la planxa
Ploma de porc ibèric amb patates casolanes

Postres a escollir
Pastís del dia
Flam d’ou de cafè o formatge
Sorbet de llimona

Primers a escollir
Tàrtar de primavera (alvocat, mango, formatge
fresc i tomàquet)
Carpaccio de mitjana de Rossa Gallega
Raviolis fregits de pernil ibèric, ploma ibèrica i
ceba caramel·litzada sobre Parmentier de patata
Segons a escollir
Salmó a la brasa amb salsa Beurre Blanc
Secret de porc cuinat a baixa temperatura,
acabat a la brasa
Noodles saltejats amb verdures, tofu, teriyaki i
cacauet. (plat vegà)
Postres a escollir
Tiramisú del Harry’s
Pastís de formatge amb fruits vermells
Pinya a la brasa gratinada amb sucre morè

Entrant
Gotet de gaspatxo

Beguda no inclosa

Preu menú acompanyants: 15 €

Beguda no inclosa

Gran via Pau Casals, 247
Tel. 972 459 330 / elolivaroses.com
E Q L (663 992 481)

Preu menú acompanyants: 26,75 €

16. ROCAMAR
Primers a escollir
Amanida de fruites de temporada amb
vinagreta de menta
Tàrtar de tomàquet i seitons amb oli
d’alfàbrega
Segons a escollir
Turbot amb síndria i coriandre
Filet de porc ibèric amb salseta de préssecs
Postres a escollir
Crumble de maduixes
Sorbet de llimona
Beguda no inclosa

Primers a escollir
Amanida de formatge de cabra
Gambes a la planxa
Meló amb pernil
Segons a escollir
Turbot amb síndria i coriandre
Filet de porc ibèric amb salseta de préssecs
Postres a escollir
Crema Catalana
Mousse de xocolata
Pastís canada
Cafè i xarrup
Beguda inclosa

Preu menú acompanyants: 35 €
Preu menú acompanyants: 15 €
Av. Rhode, 62
Tel. 972 256 386 / ancoraroses.com
E D Q M L (972 256 386)

C. Sant Sebastià, 18
Tel. 972 256 189

EQ

14. L’ESTROP
Beguda inclosa

Preu menú acompanyants: 25 €
C. Pescadors, 17-19
Tel. 647 465 379

EQ

Primers a escollir
Amanida tèbia de formatge
Calamar a la planxa a l’aroma d’all i julivert
Gaspatxo
Segons a escollir
Estofat de vedella de Girona
Sèpia a la planxa
Fideuada (mínim 2 persones)
Postres a escollir
Cafè golafre

Beguda inclosa

Postres a escollir
Sopa de maduixes amb gelat de vainilla
Crema catalana
Brownie de xocolata amb gelat de coco

Postres a escollir
Cremat d’arròs amb llet fresca de la granja
Tramuntana

Preu menú acompanyants: 22 €

Beguda no inclosa

Beguda no inclosa

C. Maria Benlliure, 9
Tel. 972 255 194 - 660 878 178
E D Q L (660 878 178)

Preu menú acompanyants: 30 €

Preu menú acompanyants: 17 €

EQ
19. SENTRIC
Primers a escollir
Taula de formatges
Pernil ibèric
Tàrtar de salmó
Amanida de rocafort
Segons a escollir
Turbot amb guarnició
Paella amb gamba roja
Graellada de carn
Suquet de peix
Postres a escollir
Maduixes amb nata
Coulant de xocolata
Gelat de 3 boles
Brownie
Cafè i xarrup
Beguda inclosa (vi o aigua o cervesa)

Preu menú acompanyants: 25 €
Primers a escollir
Calamars a l’andalusa
Segons a escollir
Paella de bacallà

Pl. Llevant, 3
Tel. 688 242 461 / barsentric.wordpress.com

E
20. TRAMONTI PLATJA

Postres a escollir
Tiramisú
Beguda no inclosa

Primers a escollir
manida de temporada amb vinagreta de
pètals de rosa
Espàrrecs blancs naturals amb maionesa
d’anxoves i un pensament de llima

Preu menú acompanyants: 22 €
Beguda no inclosa

Segons a escollir
Orada amb patates al forn, ceba de Figueres i
salsa de vi blanc DO Empordà

Crta. de Roses a Palau, km. 2
Tel. 872 202 653 / sabrasa.com

17. ROCFORT

11. HOTEL ROSES PLATJA
Primers a escollir
Formatge fresc de Cabanelles amb tomàquet,
oli d’alfàbrega i fruits secs

Segons a escollir
Bacallà a la catalana
Costelles de xai a la brasa amb patates
fregides i allioli
Mandonguilles mar i muntanya
Postres a escollir
Xuixo de crema amb gelat de Rataﬁa
Tiramisú de crema catalana
Pannacotta de Baileys

Preu menú acompanyants: 21 €
Postres a escollir
Crema catalana
Sopa de iogurt amb fruits vermells
Mousse de xocolata

Beguda no inclosa

4. BODEGA LA GALLEGA ROSES

Segons a escollir
Paella mixta
Entrecot a la graella
Bacallà a la catalana

Preu menú acompanyants: 25 €
Av. Rhode, 149
Tel. 972 256 007 / estrop.es
L (606 022 186)

Ronda Miquel Oliva Prat, 4
Tel. 972 257 374 / roc-fort.com

EDQ

Segons a escollir
Corbina a la planxa amb la seva guarnició
Ventall ibèric a la brasa amb salsa de pomes
de Sant Pere
Postres a escollir
Mató de l’Empordà amb ﬁgues ﬂamejades
Gofra amb gelat de cirera i fruita natural
Cafè
Beguda no inclosa

Preu menú acompanyants: 35 €
C. Rembrandt, 17 (Platja de l’Almadrava)
Av. Rhode, 28
Tel. 972 256 476 / elmiradordelalmadrava.com Tel. 972 252 110 / info@hotelrosesplatja.com
www.barcelo.com
EQ

Platja de la Perola, s/n
Tel. 972 150 599

Q

