
Anyós

BORDA EULARI 
Ctra. Sant Cristòfol s/n. Anyós. 
Tel.: (+376) 836 400
Diumenge nit  i dilluns, tancat 

 > Aperitiu Eulari 
 > Trinxat de col de tardor o 

Carbassó farcit de bacallà  
 > Torre de xai cuinat a baixa 

temperatura amb castanyes o 
Paella de tardor

 > Trufa de xocolata blanca i 
Baileys o Pastís de formatge 
amb coulis de fruits del bosc 

PREU: 30 €

Pal

LA BORDETA DEL POBLE
Plaça del Poble, s/n. Pal. 
Tel.: (+376) 389 912
Dimecres, tancat 

 > Aperitiu: Copa de cava de 
benvinguda i croqueta de la 
Bordeta

 > Crema de bolets i castanyes 
amb ànec confitat o Amanida 
de tardor (canonges, magrana, 
pernil) amb vinagreta de mel i 
mostassa.

 > Cor de carxofa farcit de cua de 
vedella estofada i gratinat amb 
foie o Llom de bacallà amb mel 
i pinyons i xips de moniato i 
patata d'Andorra.

 > Postres casolans de la Bordeta
 > Porró de moscatell i fruits secs

PREU: 35 €

A la Massana, cada època de l’any té les seves jornades 
gastronòmiques: dels plats més contundents de l’hivern passem 
a les combinacions acolorides de l’estiu, i quan arriba la tardor, 
comença “LA MASSANA FOGONS”. Quinze restaurants de la 
parròquia de la Massana oferiran plats i menús especials. Una 
bona oportunitat per conèixer la cuina d’alta muntanya, amb el 
toc personal dels cuiners més creatius i innovadors.

www.lamassana.ad

Més informació: Oficina de turisme de la Massana.  
Plaça de les Fontetes s/n. Tel.: +(376) 835 693

CUINA
DE 
TARDOR

DE L’1 AL 31 D’OCTUBRE DE 2019

12es JORNADES GASTRONÒMIQUES



Sispony 

MOLÍ DELS FANALS
Av. de les Comes, s/n. Sispony  
Tel.: (+376) 835 380
Diumenge nit i dilluns, tancat

MENÚ DEGUSTACIÓ:
Aperitiu: Bunyols de formatge del 
Principat amb confitura de pètals 
de rosa

 > Ceps saltats amb pernil de gla 
 > Creps farcits de bolets amb 

encenalls de foie
 > Lasanya d'albergínia amb 

salsa de tòfona 
 > Melós de vedella d'Andorra 

amb salsa de porto
 > Postres del nostre carret
 > Aigua, refrescos, vi

PREU: 35 €

CARROI ABBA XALET 
SUITES HOTEL
Terra Major de Sispony, s/n.  
Sispony. Tel.: (+376) 737 300
Obert cada dia

 > Crema de carbassa amb       
cappuccino d’ametlles

 > Amanida amb tofu fregit 
arrebossat de sèsam i llavors de 
gira-sol amb vinagreta de mirin

 > Guisat de heura, bolets i 
verdures amb emulsió de curri

 > Gelat de xocolata amb coulis 
de gerds

PREU: 26 €

Erts

HOTEL SANT GOTHARD
Ctra. d´Arinsal, s/n. Erts
Tel.: (+376) 738 787
De dijous a diumenge al migdia

MENÚ VEGÀ:
 > Aperitiu i copa de benvinguda
 > Vichyssoise de moniato o 
Tàrtar de fongs o Coliflor 
rostida amb formatge vegà 
batut o Amanida de quinoa

 > Fideus xinesos amb verdures 
i seitan amb pasta fil·lo o 
Mandonguilles de llenties amb 
pesto de llimona o Tofu fumat 
acompanyat de radicchio amb 
vinagreta o Risotto amb porros, 
bolets shiitake i trufes

 > Pastís de remolatxa i poma o 
Mousse de xocolata o Bescuit 
de quinoa i crema

PREU: 25 €

Arinsal

L'HORT DE CASA
Camí del Casal, 1. Arinsal 
Tel.: (+376) 835 068
Dilluns tancat 

 > Crema de carbassa amb saltat 
de gambes i menta o Remenat  
de bolets amb llonganissa de 
“Graus” (Osca)

 > Cassoleta de ternasco (xai 
d’Aragó) amb espècies, ametlles 
i dàtils o Llom de salmó a la 
brasa amb mantega d’anet, 
moniato i ametlla torrada

 > Postres casolans a escollir

PREU: 24,50 €

La Massana

ANGELO
Av. Sant Antoni, 22, Casa Burgues. 
La Massana. Tel.: (+376) 738 393
Obert cada dia

 > Aperitiu: Croquetes de marisc
 > Crema de castanyes i guatlles 

amb Parmentier de patata, foie 
mi-cuit i brioix 

 > Terrina de xai confitat amb 
cremós de moniato i bolets de 
temporada

 > Pinya guisada amb rom i 
escuma de crema catalana i 
gelat de plàtan 

 > Vi

PREU: 29,50 €

EL RACÓ DEL AMICS
Av. Sant Antoni, 42. La Massana 
Tel.: (+376) 836 628
Diumenge nit i dilluns, tancat

 > Hummus acompanyat de 
crudités i palets de pa

 > Canelons de ceps i pollastre
 > Postres casolans

PREU: 22,50 €

VERSIÓ ORIGINAL V.O. 
C/ Josep Rossell, 12. La Massana
Tel.: (+376) 839 309
Diumenge tancat

 > Remenat de bolets amb 
espàrrecs verds i cruixent de 
pernil ibèric 

 > Filet de porc amb salsa de 
porto i la seva guarnició 

 > Pastís de pastanaga

PREU: 25 €

HOSTAL PALANQUES 
Av. Sant Antoni, 16. La Massana 
Tel.: (+376) 835 007
Obert cada dia (fins al 15 de octubre)

MENÚ DEGUSTACIÓ:
 > Xarrup de crema de ceps
 > Crème brûlée de foie amb figa 
rostida

 > Mini risotto de bolets amb 
encenalls de formatge de Casa 
Raubert

 > Lingot de garrí confitat amb 
puré de moniatos o Bacallà 
gratinat sobre solanàcies i 
cucurbitàcies

 > Banoffee amb xocolata  o  
Escuma de crema catalana

PREU: 22 € · Mínim 2 persones

LA BORDA DE L'AVI
Av. del Ravell, 38. La Massana 
Tel.: (+376) 835 154
Obert cada dia 

 > Amanida de formatge d’ovella 
amb fruits secs i ceba fregida 
o Canelons tradicionals amb 
beixamel de ceps

 > Pop el forn acompanyat de 
puré de moniato o Entrecot de 
vedella de país acompanyat 
de patata caliu, tomàquet 
provençal i pebrots del Padrón

 > Figues amb vi negre i gelat de 
vainilla o Flam de castanyes

PREU: 38 €

BORDA RAUBERT 
Ctra. d’Erts, km 1,5. La Massana 
Tel.: (+376) 835 420
Dilluns nit i dimarts, tancat 

 > Aperitius: Galetes salades amb 
formatge i fruits secs i Xarrup 
de crema de carabassa 

 > Amanida de tardor amb 
formatge fresc d’ovella i 
magrana o Crema de bolets 
amb encenalls de pernil

 > Graellada de carns a la brasa 
amb verdures o Confit d’ànec 
amb compota de poma i pera

 > Iogurt artesà amb confitura de 
fruits vermells o Pastís de la 
casa amb confitura de grosella 
i mora

PREU: 30 €

TEQUILANDO MEXICÀ-FUSIÓ
Av. Sant Antoni, 50. La Massana. 
Tel.: (+376) 856 660 – 696 174
Diumenge nit i dilluns, tancat 

 > Aperitiu de la casa
 > Crema poblana
 > Tires de pebrot, ceba, blat de 

moro dolç i xampinyó
 > Formatge fos amb bolets de 

temporada acompanyat amb 
truites mexicanes

 > Pastís de xocolata

PREU: 22,50 €

L'Aldosa

BORDA CASA VELLA PALÉS
Ctra. De la Creu blanca, 4. 
L´Aldosa. Tel.: (+376) 854 844
Diumenge nit i dilluns, tancat

 > Aperitiu: Torrada d´embotits 
ibèrics

 > Raviolis de ceps i trufes, 
cruixent de parmesà i salsa de 
foie o Carxofes saltades amb 
pernil o Amanida de fruits secs 
caramelitzats i formatge Saint-
Marcellin arrebosat amb sèsam 

 > Filet de vedella amb salsa de 
rovellons i pluja de castanyes 
torrades o Milfulls de truita 
de riu, patates gratinades, 
escalivada i salsa romesco

 > Brownie de xocolata i avellanes
 > Aigua

PREU: 30 €

Xixerella

LA TORRADA
XIXERELLA PARK
Ctra. de Pal, s/n. Xixerella. 
Tel.: (+376) 837 452
Dimarts, tancat 

 > Aperitiu: Torrades de formatge 
de tupí 

 > Esqueixada de bacallà o 
Crema de ceps 

 > Codorniu farcida de ceps o 
Daurada farcida de gambes i 
escames de poma 

 > Codonyat amb mató o Bescuit 
gelat de torró 

PREU: 30 €
*IGI inclòs a tots els menús 


