
PEIX DE 

ROCA 
BEGUR

23a CAMPANYA 
GASTRONÒMICA

DEL 30 D’ABRIL
AL 5 DE JUNY 2022
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Fa més de 100 anys, el poeta català Ferran Agulló 
i Vidal es va emocionar tant pels escarpats 
penya-segats revestits de pins que s’enfonsen a 
cales de sorra desertes i aigües turqueses, que va 
somiar el nom de Costa Brava. Després d’aquest 
bateig poètic per Ferran Agulló l’any 1908, la nostra 
costa segueix servint-nos, any rere any, el peix més 
gustós i salvatge: el nostre peix de roca.

23a
CAMPANYA 

GASTRONÒMICA
2022
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A CAP SA SAL

Xatonada

Escamarlans saltejats

Calamars andalusa amb llima

Musclos al vapor

Suquet de peix de roca de Begur 

Postres a escollir

Preu per persona: 47 € (taules completes)

Carretera d’Aiguafreda, s/n  
Tel. 972 624 375 / 972 623 958 / www.capsasalhotel.com

PEIX DE ROCA BEGUR 2022

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 en barca, per a dues persones.



CARBÓ 

Croquetes de cabrales amb confitura de figues

Gambeta de Palamós saltejada amb farigola

Amanida de vieires amb vinagreta de taronja

Pop al carbó amb parmentier de patata violeta

Arròs sec amb panegal i gambeta de Palamós
o
Peix de la costa al carbó

Recuit de Ca la Nuri amb mel
o
Tiramisú casolà
o
Coulant de xocolata blanca

Preu per persona: 48,50 € (taules completes)

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.

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

PEIX DE ROCA BEGUR 2022

CASA JUANITA

Aperitiu de benvinguda amb copa de cava Perelada

Musclos a la planxa amb oli argudell

Amanida de l’àvia Juanita

Pop a la brasa d’alzina amb oli de paprika i el seu romesco

Peix de roca al forn de llenya segons captures (molla 
negra, sard, cantarà, panegal...)

Postres de la casa

Preu per persona: 52 € (taules completes)

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

PEIX DE ROCA BEGUR 2022

El menú inclou aigua, vi i/o cava Castell de Perelada (1 ampolla per a 2 menús)  
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 en barca, per a dues persones.



COSTA BRAVA

Aperitiu de la casa i copa de cava Perelada

Ceviche de lluerna

Arròs caldós amb musclos, mero i fumet de peix de roca

Catalanet (gelat artesà de nous amb ratafia)

Preu per persona: 45 € (taules completes)

Platja de Sa Riera, s/n / Tel. 972 622 093
www.restaurantcostabrava.cat

PEIX DE ROCA BEGUR 2022

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 en barca, per a dues persones.

DIFERENT

Gaspatxet d’avellanes amb tàrtar de gamba blanca de 
Palamós i gelat de tomata

Llobarro flamejat, avellana torrada, cítrics i bolets

Tàrtar d’escamarlà, el seu suquet i nyoquis de patata

Sípia amb pèsols

Pop a la brasa, kimchi de col, parmentier de patates i 
migas amb pebre vermell de la Vera

Arròs sec de peix de roca fregit al moment i all i oli d’algues

Suquet tradicional de panegal

Prepostre del dia 

Cuba libre

Preu per persona: 83 € (taules completes)

C. Pi i Ralló, 10 / Tel. 972 62 23 91
www.diferentrestaurant.es

PEIX DE ROCA BEGUR 2022

El menú inclou aigua, vi i/o cava Castell de Perelada (½ ampolla de vi o cava per 
persona) 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 en barca, per a dues persones.



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 en barca, per a dues persones.

GALENA - 
MAS COMANGAU

Aperitiu de la masia

Pebrots del piquillo farcits de rascassa i gambes

Suquet de Peix

Crema de vainilla caramel·litzada amb fruita natural

Preu per persona: 40 € (mínim dues persones)

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

PEIX DE ROCA BEGUR 2022

HOSTAL 
SES NEGRES

Crema de carbassó amb raviolis de gamba blanca

Musclos de roca en escabetx fresc cítric 

Arròs de galeres 

Peix de roca a la brasa

Ganache de xocolata amb crumble d’ametlles i gelat

Preu per persona: 56 € (taules completes)

C. del Mar, 8 Platja de Sa Riera / Tel. 649 715 171
www.hostalsesnegres.com

PEIX DE ROCA BEGUR 2022

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 en barca, per a dues persones.



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 en barca, per a dues persones.

HOTEL
AIGUA BLAVA

Entreteniment fred i calent amb copa de cava Perelada

Gambes de Palamós a la Diabola

Pèsols ofegats amb escamarlans

Suprema de llobarro salvatge amb patates al forn a la 
catalana

Caneló de fruits vermells amb recuit de Fonteta i gelat 
de mel i pinyons

Llaminadures

Preu per persona: 70 € (taules completes)

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

PEIX DE ROCA BEGUR 2022

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 en barca, per a dues persones.

PARADOR 
D’AIGUABLAVA

Pop de roca a la planxa amb escuma calenta de 
patates a l’all cremat

Crema freda de galeres i fesolets blancs al vermut amb 
perles d’oli d’oliva verge extra

Suquet de peix de roca amb gambes de costa, cloïsses 
i patates guisades

Taps de Begur flamejats amb rom, cafè i canyella

Preu per persona: 60 € (taules completes)

Platja d’Aiguablava / Tel. 972 622 162
www.parador.es

PEIX DE ROCA BEGUR 2022



TOC 
AL MAR

Croquetes de gamba vermella de Palamós

Tàrtar de peix de roca

Arròs sec de peix de roca

Pastís de formatge amb gelat de te verd

Preu per persona: 57 € (taules completes)

Platja d’Aiguablava, 8 / Tel. 972 113 232 
www.tocalmar.cat

PEIX DE ROCA BEGUR 2022

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 en barca, per a dues persones.

TAVERNA 
SON MOLAS

Aperitius de benvinguda amb copa de cava Perelada

Rogers marinats amb escabetx cítrics

Arròs melós d’amone i cranc blau

Peix roquer amb salsa d’algues i aire marí

Postres del dia

Preu per persona: 52 € (taules completes)

Camí del Mar, 16 / Tel. 618 779 832
www.tavernasonmolas.com

PEIX DE ROCA BEGUR 2022

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 en barca, per a dues persones.
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A BAR DE PLAÇA
Plaça de la Vila, 5 / Tel. 972 62 21 77

Mandonguilles de peix de roca i gamba amb pèsols

SA BARRA
C. Sant Pere, 5 / Tel. 972 744 863

Bomba de pop

CAN CLIMENT PLATILLOS
C. Pi i Ralló, 8 / Tel. 672 134 870

Peix de roca amb calçots amb romesco coreà i 
mojo de coriandre

LA MOTXA
Plaça de l’Església, 4 / Tel. 972 622 872

Cruixents de morena

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

Croquetes de garoina i peix de roca



ACTIVITATS
PEIX DE ROCA BEGUR 2022

DISSABTE 30 D’ABRIL

Inauguració de la 23a Campanya Gastronòmica del      
Peix de Roca  
Hora: 12h

Lloc: Plaça Esteva i Cruañas

Presentarà l’acte Marc Ribas (cuines TV3). Seguidament, 
degustació de tastets de peix de roca acompanyats d’una copa 
de cava Perelada, a càrrec dels restaurants participants en la 
campanya gastronòmica.

L’acte està amenitzat musicalment per Marina Villegas i Gerard.  
El públic assistent podrà adquirir tiquets per degustar els tastets.

DIUMENGE 8 DE MAIG

Taller infantil: Pintem pedres del Peix de Roca   
Hora: d’11h a 13h

Lloc: Platja de Sa Riera

Organitza: Esplai Autèntic Begur

13, 14 i 15 DE MAIG

Cap de setmana de cinema 
Projecció d’una pel·lícula de temàtica relacionada amb la 
campanya gastronòmica del Peix de Roca

Hora: Al llarg de tot el cap de setmana

Horaris:  Divendres 13/05: 22h
 Dissabte 14/05: 17h i 20h
 Diumenge 15/05: 18h

Lloc: Cinema Casino

Entrada general: 7 €

Entrada reduïda: 5 € (Pensionistes, jubilats, majors de 65 anys i nens 
d’entre 2 i 17 anys)

DIUMENGE 15 DE MAIG

Taller en família: Galetes de Peix de Roca    
Hora: d’11h a 12h i de 12h a 13h

Lloc: Plaça de l’Església

Inscripcions prèvies (aforament limitat): Oficina de Turisme

turisme@begur.at / Tel. 972 624 520

DIUMENGE 22 DE MAIG

1a Caminada Peix de Roca Begur
Activitat gratuïta

Hora sortida: 8h

Lloc sortida: Plaça de la Vila

Organitza: Club Excursionista Els Perduts de Begur

27, 28 i 29 DE MAIG

VIII Begur en Flor
Durant el cap de setmana trobareu el poble guarnit amb 
exposicions florals a places, carrers i a racons del municipi, 
tallers per a totes les edats, música en directe, concursos, 
activitats infantils...

Organitza: ACIT - Associació de Comerç i Turisme de Begur



Ajuntament de Begur · Promoció Econòmica i Turisme 
Av. Onze de setembre 5, 17255 Begur (+34 972 62 45 20)  ·  turisme@begur.cat   

www.visitbegur.cat  ·  www.begur.cat  ·  #peixderoca  ·  #Beguresautentic
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