Tastets
de cultura
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Música i teatre en directe
a la Plaça de l’Església
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dv • 15 setembre • 21 h
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Celrà
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LA TEORIA DEL RIURE
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Claret Clown • Un espectacle sorprenent sobre el riure

ds • 16 setembre • 21 h

Energia i caràcter indomable • Música

dv • 22 setembre • 21 h

TXELL & (CO)NTES

Cia La Minúscula • Contes per a adults, sensuals i divertits
+ El saxo d’Alba Alsina • Música

ds • 23 setembre • 21 h

EL SHOW DE MONTSERRAT ESCOPINYA
«Más sabe el diablo por viejo que por diablo» • Teatre

dg • 24 setembre • 12 h

THE EXPLOSIVE SWING TRIO
17è Girona Jazz Festival • Jazz explosiu

festival de tastets
Celrà al plat

1

Centre Cívic
La Fàbrica de Celrà
Ctra. de Juià, 46

5 Carnissers de Celrà
Av. Catalunya, 9
C. Just Puig, 14
Ctra. Palamós, 56

Cada dia, des de les 19 h
Dg 24, tancat

2 Alau Restaurant & Tapes
C. Alau, 3

Cada dia, de 13 a 16 h
i de 20 a 22.30 h
Dg 24, a la Plaça
de l’Església*

3 Bar Ca l’Àlex
C. Aumet, 44

Cada dia, de 7 a 23 h

4 Restaurant Pirineus
C. Aumet, 62

Dv, de 7 a 16 h
Tancat els dies16, 23 i 24

Cada dia, a la Plaça
de l’Església*

6 Restaurant La Nau
C. Creus, 1

Dv i Ds, de 12 a 16 h i de
20 a 24 h. Dg, de12 a 16 h

7

Peixateria Núria
Passeig Sant Feliu, 2

A la Plaça de l’Església*

8 Carnisseria Adam
Ctra. Palamós, 41

Dv, de 9.30 a 14 h i de 16.30
a 22 h. Ds i Dg, de 9.30
a 22 h, i cada dia
a la Plaça de l’Església*

Escenari del festival. Plaça de l’Església

9

Ibèrics Márquez
C. Aumet, 46

Cada dia, de 9 a 24 h

10 Nou Ateneu

Plaça Estatut, 1

Des de les 18 h i a la
Plaça de l’Església*

11 Pastisseria Rosa
Ctra. Palamós, 22

Dv, de 8 a 15.45 h
i de 17 a 20 h
Ds i Dg, de 8 a 13.45 h

festival de tastets

12 Cal Flequer

Ctra. Palamós, 152

Celrà al plat

Dv, de 7.30 a 22 h
Ds i Dg, de 8 a 22 h

13 Port Lligat

15•16 + 22•23•24

C. Just Puig, 14

Cada dia, de 6 a 23 h
(*) En horari dels espectacles

DISSENY@PEPEFAR.COM
+ ERNEST FERNÁNDEZ

BIG BLACK RHINO

Establiments que hi participen

de setembre de 2017
Assaboriu els plats elaborats pels establiments locals
i gaudiu d’actuacions en directe a la Plaça de l’Església
• Trieu els més deliciosos i guanyeu un fantàstic viatge •
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Tasta
i vota

Festival
de tastets
CENTRE CÍVIC
LA FÀBRICA DE CELRÀ

ALAU RESTAURANT
& TAPES

Bangkok-Celrà
Pollastre arrebossat amb
cacauets, enciams variats,
rodanxa de tomata, ceba
macerada amb salsa
tailandesa i pebrot escalivat.
4€

 ieires amb duet
V
de purés
Vieires amb puré de coliflor
i de bròquil, vinagreta de
magrana i xips de porro.
4€

8

9

BAR CA L’ÀLEX

RESTAURANT PIRINEUS

CARNISSERS DE CELRÀ

RESTAURANT LA NAU

PEIXATERIA NÚRIA

Els ibèrics
de Ca l’Àlex
Interior de la galta ibèrica
acompanyada de pernil
ibèric, pebrot escalivat,
ceba caramelitzada i
torradeta de nabius.
4€

El pont de Celrà
Pasta de full amb hummus
de la casa, crema de
formatge, xistorra, albergínia
i ou de guatlla.
4€

Moflets
«Moflet» de galta amb
confitura de pera, gingebre
i panses, acompanyat
de bola de patata amb
mostassa i tomata.
3€

Agafeu-vos
Farcellet d’ou escumat amb
ceba caramelitzada, trufa i
foie sobre llit d’ajoblanco
i mango. 4 €

Llit mariner
Broqueta amb musclo,
anxova amb vinagre, oliva
i surimi, tot sobre una base
de pa amb tomata.
3€

10

11

12

13

Festival de tastets

15•16
22•23•24
CARNISSERIA ADAM

IBÈRICS MÁRQUEZ

NOU ATENEU

PASTISSERIA ROSA

CAL FLEQUER

PORT LLIGAT

Pastilla
Pasta amb farcit de
pollastre, ceba i ametlla.
4€

Els tres porquets
Combinació de tres
montaditos: «guarrito» ibèric
extremeny adobat, torta amb
melmelada de poma amb
canyella i llom ibèric de gla
amb oli d’oliva. Servits sobre
tres pans diferents: espelta,
quinoa i panses amb nous.
4€

Pimpollo
Pollastre arrebossat amb
sèsam negre i blanc
recobert amb sweet chili
sauce.
4€

Sol de Celrà
Bescuit amb pasta
d’ametlla, farcit de xocolata,
crema de llimona o cabell
d’àngel.
2€

Coca
Coca de croissant amb
crema i pinyons.
2€

Sorpretast!
Deixa’t sorprendre.
4€

Si voleu rebre informació
sobre al·lèrgens pregunteu
al personal dels establiments.

setembre
de 2017

Un festival de
sabors, espectacles
i bon ambient.
Tasta les propostes
culinàries que ens
proposen alguns
establiments locals
mentre assaboreixes
tastets de cultura
a la Plaça de l’Església.
Teatre i música en directe.
Celebrem el festival
durant dos caps de
setmana de setembre,
els dies 15 i 16,
i el 22, 23 i 24.
Si tastes un mínim
de 4 tapes, pots omplir
la targeta de votació
i participar en el sorteig
d’un creuer o una nit
d’allotjament*.
Demana el targetó
de vot a qualsevol
establiment
participant i vota

Vine i gaudeix-ne!

Pots guanyar un creuer
de 7 nits per la
Mediterrània o una
nit + esmorzar en un
allotjament de Catalunya*

* Creuer de 7 nits per la Mediterrània
occidental per a dues persones.
Port de sortida i arribada: Barcelona.
Dates a acordar amb l’agència
i en temporada baixa.
*Una nit + esmorzar en un allotjament
de Catalunya per a dues persones.
Destinació a acordar amb l’agència.

