
Fórmula Cap de Setmana PREMIUM: 
Només els caps de setmana del 31 de gener, 14  i 28 de febrer, 14 i 21 de març. Grups concertar dates.

Hotel amb l’esmorzar + menú Garoinada + excursió vaixell d’època + entrades 
instal·lacions culturals + obsequi + val de descompte Vins i Licors Grau
110€*/pers.  (IVA inclòs) 

Fórmula Cap de Setmana:
Hotel amb l’esmorzar + menú Garoinada + entrades instal·lacions culturals 
+ val de descompte Vins i Licors Grau
79€*/pers.  (IVA inclòs) 

Fórmula GAROINADA + sortida en vaixell:
Només els diumenges 1 i 15 de febrer i 1, 15 i 22 de març. Grups concertar dates.

Menú Garoinada + excursió vaixell d’època
65€*/pers.  (IVA inclòs) 

Fórmula GAROINADA + tast de vins 
(els dies 14 de febrer i 21 de març)

Menú Garoinada + tast de vins dirigida 
50€*/pers.  (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 16 de gener al 
22 de març de 2015. L’excursió en vaixell pot veure’s modificada segons les condicions meteorològiques.

Veniu 
a Palafrugell per 
La Garoinada

Restaurants participants: La Casona, La Xicra, Xadó, El Balcó de Calella - H. Sant Roc, Hotel El Far, 
Hostal La Llagosta, Hotel Llafranch, Hotel Llevant, Hotel Terramar, Hotel Tamariu.
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Del 16 de gener al 22 de març de 2015

Informeu-vos de les activitats de la Garoinada al 

972 300 228 o bé a www.garoinada.cat



MENÚ:

Aperitiu
Garoines (1 dotzena)

Platillo amb escarxofes / plat alternatiu
Fruita calenta
Aigua, vi i cafè

La Casona
Av. de la Generalitat
Palafrugell – 972 30 36 61
www.restaurant-lacasona.com 
Tancat les nits de diumenge, dimarts, 
dimecres i dijous i dilluns tot el dia

La Xicra
C. Sant Antoni, 17 (C. Estret)
Palafrugell – 972 30 56 30
www.restaurantlaxicra.com 
Obert cada dia menys diumenge nit, 
dimarts nit i dimecres

Xadó
Av. de les Corts Catalanes, 12
Palafrugell – 972 30 44 28
www.restaurantxado.com 
Tancat les nits de diumenge, dimarts, 
dimecres i dijous i dilluns tot el dia

El Balcó 
de Calella
Hotel Sant Roc
Pl. de l’Atlàntic, 2
Tel. 972 61 42 50
www.santroc.com
Obert a partir del 19 de febrer  
de dijous a diumenge

Platillo de galtes d’ibèric amb 
escarxofes i bolets o arròs a la cassola 
amb gambes i escamarlans
---
Crep de saltejat de fruites amb salsa 
de vainilla i xocolata 35€

Mongetes amb escarxofes, cloïsses i 
mandonguilles o fricandó de vedella
---
Postre calent 

40€

Platillo de calamarsets de Palamós 
amb mandonguilles i escarxofes 
o arròs negre de sofregit de ceba amb 
marisc i sèpia
--
Postres de poma 35€

Turbot amb platillo d’escarxofes 
i cloïsses o arròs de guatlla confitada 
i botifarra negra
--
Tatin de peres, flam líquid de coco 
i chutney de pinya 

39€

PPPPPlPlPP atilllllllooooo

Hotel El Far
Muntanya de Sant Sebastià
Llafranc – 972 30 16 39
www.hotelelfar.net
Obert a partir del 13 de febrer.
Tancat dilluns nit i dimarts tot el dia

Hostal 
La Llagosta
C. de Francesc de Blanes, 24
Llafranc – 972 30 01 15
www.hostallallagosta.com 
Obert cada dia menys als vespres 
i el dimecres al migdia

Hotel Llafranch
C. de Cípsela, 16
Llafranc – 972 30 02 08
www.hllafranch.com
Diumenge tarda i dilluns

Hotel Llevant
C. de Francesc de Blanes, 5
Llafranc – 972 30 03 66
www.hotel-llevant.com 
Obert cada dia

Hotel Terramar
Ps. de Cípsela, 1
Llafranc – 650 12 88 93
www.hterramar.com 
Obert de dijous a diumenge

El Clot 
dels Mussols
Hotel Tamariu
Passeig del Mar, 2
Tamariu – 972 62 00 31
www.tamariu.com
Obert cada dia a partir del 27 de febrer

Platillo d’escarxofes ofegades amb 
pilotilles i llagostins o torradet d’arròs 
amb tripa de bacallà i ceps
--
Pastisset de plàtan amb gelat de 
xocolata 40€

Cassola de peix de roca amb patates 
i escarxofes o arròs Cala Estreta amb 
pop i escarxofes
---
Compota de poma de la baba amb 
gelat de recuit 

40€

Platillo de mandonguilles amb 
escarxofes i escamarlans o arròs negre
---
Tatin de poma calenta amb gelat de 
canyella
 38€

Platillo de bacallà amb escarxofes
o arròs a la cassola mar i muntanya
---
Carpaccio de pinya al forn amb 
espècies i gelat de vainilla 38€

Calamars de costa farcits amb 
escarxofes i mandonguilles o arròs 
caldós amb trompetes de la mort
---
Gratinat de fruits vermells amb gelat de 
vainilla 39€

Pollastre de pagès i salsitxes amb cors 
d'escarxofes o suprema de turbot 
sobre Parmantier de patata i oli d'anet
--
Timbal de plàtan caramel·litzat amb 
mousse de mascarpone 40€


