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La millor oferta 
gastronòmica
Ja hem entrat al novembre i, a Cubelles aquest 
mes li donem una especial importància a la 
gastronomia. Amb la voluntat d’incentivar que 
els nostres veïns i veïnes, i les persones que ens 
visiten, gaudeixin de l’oferta dels nostres bars 
i restaurants, va néixer fa nou anys aquestes 
jornades. 

Ara que la nova normalitat s’ha instaurat com una 
nova forma de socialització, és el moment de 
tornar-los tot l’esforç que van fer reinventant-se 
per donar servei a les persones. Una bona manera 
és apropar-se als bars de Cubelles a tastar les 
tapes que ens ofereixen. O entaular-se als nostres 
restaurants per gaudir de la seva oferta cul·linària. 

En aquests dos anys, però, hem perdut alguns 
restaurants. I els que es mantenen han de lluitar 
contra uns increments de costos que, si a tots 
ens fan anar malament, als negocis els posen a la 
corda fluixa.

Per tots ells, el nostre reconeixement.

Rosa Fonoll
Alcaldessa  

de Cubelles 



Gastronomia quilòmetre 0
Durant el mes de novembre, a Cubelles tornarem 
a gaudir de les IX Jornades Gastronòmiques i la VI 
Mostra de Tapes. Una nova oportunitat per conèixer 
la nostra Vila i assaborir la nostra oferta culinària.

La Regidoria de Turisme, Comerç i Fires de 
Cubelles, amb la col·laboració del sector de la 
restauració i de l’Associació de Comerç, continuem 
apostant  per la consolidació d’aquestes Jornades 
durant el mes de novembre

Pensem que el fet de realitzar aquestes 
Jornades fora del període estival ens ajuda a 
desestacionalitzar la temporada en benefici del 
teixit comercial i l’ocupació.

Una altra finalitat d’aquesta campanya és donar a 
conèixer els productes de temporada i proximitat. 
La tardor ens ofereix un ampli ventall de productes 
arrelats a la nostra cuina, i inspira als nostres 
restauradors a elaborar una magnifica oferta 
gastronòmica a preus assequibles, que esperem 
que us agradi.

Bones Jornades Gastronòmiques!

Trini Vicente 
Regidora  

de Turisme,  
Comerç i Fires



Participa i guanya
Participa a les jornades gastrònomiques i mostra  
de tapes i guanya un dinar/sopar per a dues persones.

COM PARTICIPAR?
Per al sorteig dels sopars gastronòmics és necessari anar a un 
mínim de dos establiments diferents participants a la campanya 
Jornades gastronòmiques. 

Per participar al sortejos dels sopars per a dues persones és 
necessari que les persones s’adrecin a les oficines de Turisme 
de Cubelles o als restaurants participants a la campanya amb 
l’enquesta que es facilitarà als establiments per acreditar la 
seva participació.

El sorteig es realitzarà dins dels actes de la Fira de Nadal. El termini que disposen els 
guanyadors per gaudir dels sopars gastronòmics serà fins al 28 de febrer de 2023.



Establiments mostra de tapes
El Canalla

L’Armengol

Vermuteria C. Major

Racó dels ibèrics

Tapas bar

Quatrö

Establiments menús gastronòmics
El Peixet

La Salseta

L’Armengol

Hostal del Foix

El Bon Xorricar

Hollister

Tapas bar

La Trattoria del Mar

Queen bocatas

Restaurant Poliesportiu

Quattro

Nova Mar Tapes

Sami’s

Xof



VI Mostra de Tapes 
de Cubelles

El Canalla
 Millor tapa 2019

Patates ‘Canalla’ 
amb salsa cheddar i bacó

Passeig Marítim, 19. 
Tel. 93 816 20 09 
 Vermuteria Canalla
 canallavermuteria

L’Armengol
 Millor tapa 2018

Garrí + cervesa 
Recepta tradicional de 
l’Armengol guanyadora  
del certamen 2018

Braves + cervesa
Tradicionals i famoses braves 
picantones de l’Armengol

Carrer d’Àngel Guimerà, 8. 
Tel. 93 688 59 99
 L’Armengol
 armengol_cubelles_

6€
7€

6€



Vermuteria  
c. major
Patates braves 
casolanes 

Mini hamburguesa 
complerta 
amb patates

Carrer Major, 19. 
Tel. 93 042 11 62
 Barvermuteria A.C.H La FESTA

El racó  
dels ibèrics
Pintxo mini
hamburguesa ibèrica 
enciam, tomàquet, ceba 
caramel·litzada, formatge 
ovella,pernil ibèric i cassoleta 
de verdures en tempura al 
caramel. Inclou beguda

Foodtruck especialitzada en ibérics
Teresa Mañé s/n  
(davant Mercadona)
Tel. 607 83 68 14 

5€ 5€

5,50€



Tapas Bar
‘Torrezno’ brasa  
+ beguda

Orella de porc  
+ beguda

Penedès 41 (Polígon Les Salines)
Tel: 691 83 48 90

Quatrö

‘Torreznos’  
de Soria

Passeig de la Marina 14
Tel: 93 896 90 18

5€

5€
5€



Restaurant El Peixet 
 Millor menú gastronòmic 2016

Cuina marinera de mercat i tradicional. Tapes

Primers a escollir entre
Croquetes de peix
Musclos al cava  
amb all i julivert
Timbal de tomàquet  
confitat i tonyina

Segons a escollir entre
Arròs melós de gamba i bolets
Suquet de peix de llotja
Fideus rossejats amb tallarines

Postres a escollir entre
Sorbet de gin tònic 
Tiramisú al frangelico
Crema catalana

Passeig Marítim, 18, 08880 Cubelles
Tel. 93 816 20 09
 El Peixet Cubelles
 restaurantelpeixetcubelles

elpeixetcubelles@gmail.com

Mostra gastronòmica
de Cubelles

25€
Google Maps



La Salseta 
Cuina tradicional i mediterrània. Tapes

MENÚ GASTRONÒMIC
Migdies de dimarts a divendres, excepte festius

Entrant degustació de
Braves
Musclos
Cloïsses a la planxa
Calamarsons

Principal a escollir entre
Caldereta (mínim de 2 persones)  
Fideuà
Bacallà amb gambes 
Entrecot de vedella a la brasa

Postres
Postres casolans a escollir

Carrer Major, 8, 08880 Cubelles
Tel. 93 895 43 71 

27,50€

Google Maps



Restaurant l’Armengol  
Cuina tradicional i de mercat. Especialitat en tapes

MENÚ GASTRONÒMIC
Dissabtes i diumenges al migdia

Primer
Assortiment de tapes de 
l’Armengol
(consistent en 3 tapes diferents 
cada cap de setmana)

Segons a escollir entre
Arrossos (paella, arròs negre o 
caldereta) 
Fideuà
Entrecot o filet al gust
Pota de pop a la planxa

Postres a escollir entre
Crema catalana 
Assortit de pastissos 
Pa i una beguda  
(aigua, copa de vi DO Penedès)

Carrer d’Àngel Guimerà, 6-8,  
08880 Cubelles
Tel. 93 895 02 28 
 L’Armengol
 armengol_cubelles_

Google Maps

19,80€



Hostal del Foix 
Cuina tradicional i de mercat

MENÚ FESTIUS
Dissabtes i diumenges al migdia

L’Hostal del Foix ens proposa un menú gastronòmic  
diferent per a cada cap de setmana del mes de novembre  
inspirat en els productes de temporada

Pica-pica

Primer  
a escollir entre cinc plats

Segon  
a escollir entre cinc plats

Postres  
a escollir entre 2 propostes 
casolanes.
Pa, vi (Penedès) i aigua

Avinguda de Catalunya, 14-16 
08880 Cubelles
Tel. 93 895 01 03 / 93 895 05 86
www.hostaldelfoix.com

24€



El Bon Xorricar  
Especialitat en carns i peixos a la brasa tot vora al mar

Esmorzars a la brasa 
Caps de setmana de 10 a 13 h

Carn o sardines a la brasa
Amb guarnició, pa torrat,  
beguda i cafè

Passeig de la Marina i c. Abat Escarré 
(tocant a Cunit) 08880 Cubelles
Tel. 699 89 11 77  

 @xorricar 

12€



Hollister 
Hamburguesa Hollister 
(especialitat del Temple del Rock)
Inclou beguda (cervesa o refresc) 

Vallespir 7 (Pol. Les Salines) 
08880 Cubelles
Tel. 626 20 20 55

11,95€



Tapas Bar  
MENÚ ARGENTÍ

Primer
Empanada argentina a escollir

Segons
Parrillada argentina  
amb patates o amanida
Amb xoriç, botifarró, vacío, 
entranya, xurrasco

Postres
Gelat, flam o fruita

Penedès 41  
(Polígon Les Salines) 
08880 Cubelles
Tel. 691 83 48 90

22€



La Trattoria del Mar
Restaurant mediterrani. Dilluns a divendres

Primers a escollir entre
Amanida de ventresca
Pasta del dia
Provolone al forn

Segons a escollir
Rissotto de ceps trufat
Salmó a la taronja amb formatge 
de cabra
Plat del dia

Postres
Tartaleta de poma
Mel i mató
Brownie de xocolata

Passeig de Marina de Cubelles, 22 
08880 Cubelles
Tel. 93 896 94 29

 la_trattoria_del_mar

16,50€



Queen Bocatas 
Mínim 2 persones

MENÚ DE TAPES GASTRONÒMIC
Cada dia excepte els dimarts i diumenges nit

Patates braves casolanes
Croquetes de la ‘Neka’
Seitons en vinagre
Musclos marinera
Sevillanos 
‘Pincho moruno’

Postres 
Crema catalana

Rambla Pau Casals 25-27 
08880 Cubelles 
Tel. 93 604 94 24

17€



Bar-Restaurant  
Poliesportiu Cubelles
MENÚ PAELLA
Dissabtes i diumenges als migdies

Primers a escollir
Amanida mixta
Musclos vapor

Segons a escollir
Paella marisc
Fideuà

Postres
Profiterols
Crema catalana
Flam

Av. Onze de setembre s/n 
08880 Cubelles
Tel. 692 46 56 12

19€



Quatrö
MENÚS DISSABTES I  
DIUMENGES ALS MIGDIES

Amanida Quatrö
Paella marinera
Pastís de taronja  
amb xocolata calent

Inclou pa, beguda i cafè

Passeig de la Marina 14 
08880 Cubelles
Tel: 93 896 90 18

24€



La Nova Mar de tapes
MENÚ EXPERIÈNCIES
Sopars tots els dies excepte dimecres i diumenges

Tartar de tonyina amb fruites  
de temporada
Entrepà de calamarcets  
amb pa bao i maionesa
Cremòs d’ametlles, figues  
i crema cremada.

Inclou pa, beguda i cafè

Passeig de la Mar Mediterrània 2, local 3 
08880 Cubelles
Tel: 636 56 13 69

32€



Restaurant Sami’s
MENÚ DE DILLUNS A DIVENDRES

Primers a escollir  
entre 10 plats

Segons a escollir  
entre 10 plats

Postre, pa, beguda  
i cafè inclòs

Sumella 44 
08880 Cubelles
Tel: 93 895 30 15

13,90€



Restaurant Xof
MENÚ XOF, DISSABTES  
I DIUMENGES ALS MIGDIES

Primers a escollir:
Xató
Ous estrellats amb pernil ibèric
Canalons

Segons a escollir:
Paella de pollastre amb verdures
‘Cachopo’
Fregit de peix

Postres:
Tiramisú
Pastís de la casa
Gelat

Inclou pa i beguda

Arles de Tec 47 
08880 Cubelles
Tel: 658 06 45 64

18,95€



Anotacions

Anota’t les receptes que més t’han agradat





Sorteig jornades gastronòmiques
Nom i Cognoms................................................................................................. Codi Postal........................
Tlf. contacte.................................................Correu electrònic..................................................................

1. On ha vist informació sobre la campanya Jornades Gastronòmiques i Mostra 
de tapes?

2. Quin és el millor menú gastronòmic que ha degustat?.......................................................
..........................................................................................................................................................................................

3. Quina és la millor tapa que ha degustat?.....................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
4. Com valoraries la campanya de les Jornades Gastronòmiques?

5. Quines propostes t’agradaria veure per a la propera campanya?...............................
..........................................................................................................................................................................................

 Desitjo rebre a través de correu electrònic informació sobre Cubelles: activitats, promocions i festes 
que es realitzin.
L’informem que, d’acord amb el Reglament (UE) 679/2016, les seves dades seran incorporades en 
un fitxer propietat de l’AJUNTAMENT DE CUBELLES. Les dades seran tractades exclusivament amb 
la finalitat d’informar sobre les activitats, promocions i festes que es realitzin a Cubelles. Per a la seva 
tranquil·litat, l’AJUNTAMENT DE CUBELLES ha pres totes les mesures previstes en la citada normativa 
per garantir la confidencialitat i seguretat de les seves dades. En cas que vostè vulgui exercir els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació o portabilitat, ho podrà fer enviant un 
correu electrònic a l’adreça turisme@cubelles.cat.

 Xarxes socials....................... Banderoles Cartells Ràdio Restaurant

 Necessita millorar Regular  Bé Excel·lent

Pel sorteig de sopars gastronòmics per a dues persones és necessari anar a un  
mínim de dos establiments participants a la campanya de menús gastronòmics.

Segell establiment Segell establiment
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