


Restaurant Centre Fraternal
Pl. Nova, 2
Palafrugell – 972 30 00 03
www.centrefraternal.cat

*Mandonguilles amb sèpia i pèsols
*Orada al forn amb patates i verdures
Crema catalana, taronja i carquinyolis 

MENÚ
Aperitiu

Garoines (1 dotzena)
 Mar i muntanya empordanès/plat alternatiu
 Postres de crema

Aigua, vi Espelt i cafè

la garoinada
DEL 12 DE GENER AL 25 DE MARÇ 2018

Informeu-vos de les activitats de la Garoinada al 972 300 228 o bé  a www.garoinada.cat

Restaurant La Xicra
C. Sant Antoni, 17 (C. Estret)
Palafrugell – 972 30 56 30
www.restaurantlaxicra.com

*Mongetes amb carxofes, cloïsses i man-
donguilles
*Rostit de l’Empordanet
Gelat de crema catalana amb pa de pessic

Restaurant Xadó
Av. de les Corts Catalanes, 12
Palafrugell – 972 30 44 28
www.restaurantxado.com

*Mar i muntanya de gambes i calamarcets 
de Palamós amb mandonguilles de vedella 
i carxofes
*Arròs negre de sofregit de sèpia i llagosta 
Postres de crema del Xadó

El Balcó de Calella 
Pl. de l’Atlàntic, 2
Tel. 972 61 42 50
www.santroc.com

*Corball amb guisat de mandonguilles, 
tomata a la brasa i allioli de botifarra de 
perol
*Arròs mariner
Crema, fruits secs i fruites amb cruixents 
d’espècies

40€

40€

38€

45€

Obert cada dia

Obert cada dia menys diumenge nit, dimarts nit i dimecres

Tancat dimecres. Obert tots els migdies i les nits de divendres i dissabte

Obert a partir del 15 de febrer de dijous a diumenge

45€



*Mandonguilles amb sèpia i pèsols
*Orada al forn amb patates i verdures
Crema catalana, taronja i carquinyolis 

Informeu-vos de les activitats de la Garoinada al 972 300 228 o bé  a www.garoinada.cat #garoinada2018

*Mongetes amb carxofes, cloïsses i man-
donguilles
*Rostit de l’Empordanet
Gelat de crema catalana amb pa de pessic

Hotel Restaurant El Far
Muntanya de Sant Sebastià s/n
Llafranc – 972 30 16 39
www.hotelelfar.com

* Lluç a la planxa amb cremós de patata,   
fonoll i encenalls de pernil
* Pilotilles amb sèpia, rossinyols i esca-
marlanets
Bunyols de crema amb xocolata

Restaurant Jani
Ps. Cípsela, 10
Llafranc - 972 30 25 85
www.restaurantjani.com

* Estofat de pop amb papada de porc ibèric
* Steak Tartar Jani
Crema catalana

Hostal La Llagosta
C. de Francesc de Blanes, 24
Llafranc – 972 30 01 15
www.hostallallagosta.com 

*Pollastre de pagès amb llagosta
*Arròs Cala Estreta amb botifarra negra, 
garoines i trompetes de la mort
Compota de poma amb escuma de crema

Restaurant Llafranc
Ps. de Cípsela, 16
Llafranc – 609 32 90 63
www.restaurantllafranc.com

*Pollastre de pagès amb escamarlans de 
*Palamós
Sèpia amb pèsols i mandonguilles

Pastís de poma amb crema feta a casa

Restaurant Terrassa Terramar
Ps. de Cípsela, 1
Llafranc – 650 12 88 93 i 972 30 02 00
www.hterramar.com

 

*Mar i muntanya de pollastre de pagès 
ecològic amb cabra de mar, calamarset i 
carxofes
*Paella d’arrossejat de ceps gratinats amb 
formatge parmesà
Sopa de crema catalana amb fruits 
vermells

40€

40€

45€

38€

Obert a partir del 9 de febre. Tancat dilluns nit i dimarts tot el dia

Obert a partir del 16 de febrer de dijous a diumenge

Obert de dijous a diumenge

Obert de dijous a diumenge

Obert cada dia menys als vespres i el dimecres al migdia

45€



Els restaurants: Centre Fraternal, La Xicra, Xadó (de Palafrugell), El Balcó 
de Calella, El Far, Jani, La Llagosta, Llafranc i Terrassa Terramar (de Lla-
franc) us proposen:

Fórmula Cap de Setmana PREMIUM: 
Hotel amb l’esmorzar
+ menú Garoinada
+ excursió vaixell d’època
+ entrades instal·lacions culturals
+ obsequi
+ val de descompte Vins i Licors Grau
Preu per persona 115€* (IVA inclòs)

Fórmula Cap de Setmana:
Hotel amb l’esmorzar
+ menú Garoinada
+ entrades instal·lacions culturals
+ val de descompte Vins i Licors Grau
Preu per persona 85€* (IVA inclòs)

Fórmula GAROINADA + sortida en vaixell:
Menú Garoinada
+ excursió vaixell d’època
Preu per persona 67€* (IVA inclòs)  

*preu per hotel de 3 estrelles i habitació doble. Consulteu la possibilitat de nits extres, estades amb 
nens i en habitacions individuals o en hotel de 4 estrelles. Oferta limitada a la disponibilitat dels hotels 
i del 12 de gener al 25 de març de 2018. L’excursió en vaixell pot veure’s modificada segons les condicions 
meteorològiques.

Tel. +(0034) 972 300 228       www.garoinada.cat

ORGANITZA: PATROCINA:


