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CAMPANYA
GASTRONÒMICA

2019

DEL 27 D’ABRIL AL 2 DE JUNY DE 2019

Aquest any hem reunit els cuiners protagonistes de
la campanya Peix de Roca a un lloc idíl·lic, un espai
que amb el pas dels anys s’ha convertit en un dels
emblemes de Begur: el seu Castell.
Declarat bé cultural d’interès nacional, el Castell,
ha viscut innombrables reconversions. Inicialment
era, però el més important, encara és ara, una joia
immortal per la nostra vila.

El 2019 és una data especial. Fa mil anys de la primera
referència escrita que va esmentar el Castell de Begur
en un pergamí. Mil anys que aquesta fortalesa fou
bastida damunt la roca formant un conjunt evocador,
amb grans vistes al mar i a les roques de la nostra
Costa Brava.
Per aquest motiu la campanya Peix de Roca també se
suma als actes del Mil·lenari de la Primera Referència
Escrita del Castell de Begur, i és que tan el Castell com
la nostra campanya gastronòmica formen part de la
història de Begur, amb passat, present i futur.

CAL BANDARRA
PEIX DE ROCA BEGUR 2019

CARBÓ
RESTAURANT
PEIX DE ROCA BEGUR 2019

Leche de tigre amb chicharrón de calamar
Pop a la brasa amb oli de pebre vermell fumat
Amanida de garoines, espàrrec verd, tomata, alvocat,
brots tendres i cireres
Amanida de pernil d’ànec amb vinagreta de mostassa
Musclos de roca al vapor com Déu mana amb fonoll marí
Musclos de roca a la brasa
Croquetes d’alga nori amb gingebre i sèsam torrat

Pesca de roca del dia al forn flamejada amb hucatay,
coriandre i romesco

Peix de roca salvatge segons mercat
o
Arròs de Pals amb penegal

Roques de xocolata de Begur en textures

Recuit amb mel negra
o
Croquetes de poma i canyella

Preu per persona: 40€ (taules completes)

Preu per persona: 42€ (taules completes)

Plaça Pella i Forgas, 4 / Tel. 972 622 423

C. Ventura Sabater, 1 / Tel. 872 265 363
www.carbobegur.com

El menú inclou aigua, vi i/o cava Castell de Perelada i cafè. Preu amb IVA inclòs.

El menú inclou aigua, vi i/o cava Castell de Perelada i cafè. Preu amb IVA inclòs.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un sorteig
d’una visita guiada pel litoral de Begur amb barca per a dues persones.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un sorteig
d’una visita guiada pel litoral de Begur amb barca per a dues persones.

CASA JUANITA

DIFERENT

PEIX DE ROCA BEGUR 2019

PEIX DE ROCA BEGUR 2019

Aperitiu de benvinguda amb copa de cava Perelada

Musclos thai amb citronel·la i coco

Amanida de l’àvia Juanita

Ceviche vuelveme la vida de pop i gambes

Pop a la brasa amb bouquet d’escarola i el seu romesco

Filet de roger amb el seu suc i all negre

Peix de roca al forn de llenya segons mercat (molla negra,
sard, morruda, penegal...)

Arròs negre de xipirons

Postres de la casa

Suquet d’escrita amb parmentier i allioli

Maduixes, xocolata blanca, alfàbrega i balsàmic

Textures de xocolata, oli d’oliva i avellana

Preu per persona: 48€ (taules completes)

Preu per persona: 77€ (taules completes)

C. Pi i Ralló, 7 / Tel. 972 622 013
www.casajuanita.cat

Plaça de l’Església, 4 / Tel. 972 622 872
www.diferentrestaurant.es

El menú inclou aigua, vi i/o cava Castell de Perelada (1 ampolla per
a 2 menús) i cafè. Preu amb IVA inclòs.

El menú inclou aigua, vi i/o cava Castell de Perelada i cafè. Preu amb IVA inclòs.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un sorteig
d’una visita guiada pel litoral de Begur amb barca per a dues persones.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un sorteig
d’una visita guiada pel litoral de Begur amb barca per a dues persones.

GALENA MAS COMANGAU

HOSTAL
SA RASCASSA

PEIX DE ROCA BEGUR 2019

PEIX DE ROCA BEGUR 2019

Aperitiu de la masia

Menú amb maridatge de vins:

Caneló de garoina i verduretes de l’hort

Sonsos fregits
Cava Privat Brut Reserva 2016

Suquet de peix de roca amb patates i allioli negat

Crema de vainilla de Madagascar caramel·litzada
amb fruites

Amanida d’alvocats, gambes i vinagreta de llima
Perelada Collection 2018

Peix de costa del dia (peça gran per a compartir)
Perelada Finca La Garriga 2018

Pedres de xocolata
Garnatxa Roja Solera (Celler d’Espolla, Empordà)

Preu per persona: 45€ (taules completes)

Preu per persona: 65€ (taules completes)

C. Ramon Llull, 1 (Urb. Residencial Begur)
Tel. 972 623 210 / www.mascomangau.com

Cala d’Aiguafreda, 3 / Tel. 972 622 845
www.hostalsarascassa.com

El menú inclou aigua, vi i/o cava Castell de Perelada i cafè. Preu amb IVA inclòs.

El menú inclou aigua, vi i/o cava Castell de Perelada i cafè. Preu amb IVA inclòs.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un sorteig
d’una visita guiada pel litoral de Begur amb barca per a dues persones.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un sorteig
d’una visita guiada pel litoral de Begur amb barca per a dues persones.

HOSTAL
SA TUNA

HOTEL
AIGUA BLAVA

PEIX DE ROCA BEGUR 2019

PEIX DE ROCA BEGUR 2019

Amanida escabetxada de peix de roca i musclos

Entreteniment fred i calent amb copa de cava Perelada

All i pebre de llagostins

Gambes de Palamós en tempura i maionesa de nyores picant

Arròs cremós de peix de roca

Raviolis farcits d’escamarlans amb salsa del seu corall

Sorbet de mojito

Suprema de llobarro salvatge amb patates al forn a la catalana

Semifred de recuit de Fonteta amb gelat de mel i pinyons

Llaminadures

Preu per persona: 55€ (taules completes)

Preu per persona: 68€ (taules completes)

Passeig de l’Àncora, 6 - Platja de Sa Tuna
Tel. 972 622 198 / www.hostalsatuna.com

Platja de Fornells, s/n / Tel. 972 622 058
www.hotelaiguablava.com

El menú inclou aigua, vi i/o cava Castell de Perelada i cafè. Preu amb IVA inclòs.

El menú inclou aigua, vi i/o cava Castell de Perelada i cafè. Preu amb IVA inclòs.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un sorteig
d’una visita guiada pel litoral de Begur amb barca per a dues persones.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un sorteig
d’una visita guiada pel litoral de Begur amb barca per a dues persones.

HOTEL
SA PUNTA

LA
CUINA...

PEIX DE ROCA BEGUR 2019

PEIX DE ROCA BEGUR 2019

2 tapes d’aperitiu amb copa de cava Perelada

Per compartir:

Amanida de carxofes del Montgrí amb fruits de mar del
Cap de Begur i brots verds

Amanida de musclos en escabetx amb vinagreta de pebre
rosa i blat de moro liofilitzat

Broqueta de llagostí i espàrrec en tempura amb maionesa de mar
Suprema de peix de roca sobre un llit d’arròs de Pals

Textures de xocolata blanca i negra

Petit fours

Espaguetis de calamar en la seva tinta terra d’ibèric i pebrot
verd escalivat

Arròs de llamàntol amb sipionetes i trompetes de la mort
o
Suquet d’anxova amb anemone i allioli d’all negre

Pastís de formatge amb crumble i préssec confitat amb vainilla

Preu per persona: 60€ (taules completes)

Preu per persona: 37,5€ (taules completes)

C. des Forns, 21 (Urb. Sa Punta)
Tel. 972 667 376 - 972 636 410 / www.hotelsapunta.com

C. Pi i Ralló, 3 / Tel. 972 622 010
www.hotelclassicbegur.com

El menú inclou aigua, vi i/o cava Castell de Perelada i cafè. Preu amb IVA inclòs.

El menú inclou aigua, vi i/o cava Castell de Perelada i cafè. Preu amb IVA inclòs.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un sorteig
d’una visita guiada pel litoral de Begur amb barca per a dues persones.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un sorteig
d’una visita guiada pel litoral de Begur amb barca per a dues persones.

TAVERNA
SON MOLAS

TOC
AL MAR

PEIX DE ROCA BEGUR 2019

PEIX DE ROCA BEGUR 2019

Ceviche de musclos

Croquetes de gamba vermella

Cruixent de pop i alga wakame

Peix de roca en tàrtar & brioix tomba i tomba i
maionesa picant

Caneló de cranc

Suquet de peix de roca

Arròs sec de peix de roca i albergínia & allioli d’all negre

Xocolata & gelat de maduixes amb nata

Mousse de llimona

Preu per persona: 48€ (taules completes)

Preu per persona: 45€ (taules completes)

Camí del Mar, 16 / Tel. 618 779 832

Platja d’Aiguablava, 8 / Tel. 972 113 232 - 674 020 273
www.tocalmar.cat

El menú inclou aigua, vi i/o cava Castell de Perelada i cafè. Preu amb IVA inclòs.

El menú inclou aigua, vi i/o cava Castell de Perelada i cafè. Preu amb IVA inclòs.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un sorteig
d’una visita guiada pel litoral de Begur amb barca per a dues persones.

Les persones que degustin un menú de peix de roca participaran en un sorteig
d’una visita guiada pel litoral de Begur amb barca per a dues persones.

ACTIVITATS
PEIX DE ROCA BEGUR 2019

DISSABTE 27 D’ABRIL

DIVENDRES 11 DE MAIG

Presentació de la 21a Campanya Gastronòmica del
Peix de Roca

Taller infantil Peix de Roca

Hora: 12 h

Lloc: Centre del poble

Lloc: Plaça Esteva i Cruañas
Presentarà l’acte Helena Garcia Melero amb la intervenció
de Florian Pi, pescador de Begur i pintor de peixos de roca.
Seguidament, degustació de tastets de peix de roca
acompanyats d’una copa de cava Perelada, a càrrec dels
restaurants participants en la campanya gastronòmica.
El públic assistent podrà adquirir tiquets per degustar els
tastets.

26, 27 i 28 D’ABRIL
Begur en Flor
Durant el cap de setmana trobareu el poble guarnit, els
carrers engalanats, música, concursos,... a Begur, és temps
de flors!!!
Organitza: Associació de Comerç i Turisme de Begur

DIVENDRES 3 DE MAIG
Sessió de cinema gastronòmic

Hora: a partir de les 17 h
Organitza: Xiks

DISSABTE 18 DE MAIG
12è Concurs de Cuina Popular Peix de Roca
Amb Marc Ribas, presentador de Cuines i de Joc de cartes,
de TV3
Hora: 12 h
Lloc: Plaça Esteva i Cruañas
Lliurament de premis del XI Concurs d’Aparadors
Peix de Roca
Hora: 13,30 h
Lloc: Plaça Esteva i Cruañas

DIUMENGE 19 DE MAIG
Excursió per conèixer les plantes de la ratafia i
arrossada popular de peix de roca

Projecció de la pel·lícula de temàtica gastronòmica “Una
buena receta”. A continuació, debat temàtic.

Hora: 11 h

Hora: 22 h

Lloc dinar i xocolatada: Arbreda

Lloc: Cinema Casino
Preu: Gratuït

Lloc excursió: Camp de Futbol
Preu: 12€
Venda de tiquets: Oficina de Turisme de Begur

DIVENDRES 31 DE MAIG

DIUMENGE 9 DE JUNY

Inauguració de l’exposició “La pesca a Begur”

Passejada en barca pel litoral de Begur

Hora: 18,30 h

Adreçada als guanyadors del sorteig dels participants de
la campanya gastronòmica.

Lloc: Sala d’Exposicions Municipal – Escoles Velles

1 i 2 DE JUNY
Begur Sotaigua
Activitats subaquàtiques i aquàtiques, cinema, xerrades,
col·loquis, batejos de submarinisme, ...
Organitza: Associació de Comerç i Turisme de Begur

Il·lustració original de Mireia Vila
Maquetació: www.agenciatsc.com
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