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Gaudiu d’una 
Experiència Gastronòmica

Cambrils és tradició, és cuina i gastronomia, és gust a mar i 
terra, és aroma a peix, a marisc, a verdura a fruita fresca i a 
oli d’oliva verge DO Siurana.

Cambrils no deixa indiferent. És garantía d’una experiència 
gustativa única, maridat amb ones de mar, camps, horts i 
muntanyes. Cambrils segueix el ritme de les estacions. Cada 
temporada amb un color i un sabor especial. Cada mes amb 
una nova proposta gastronòmica.

Cambrils us convida ara a gaudir d’un dels seus plats més 
tradicionals, els fideus rossos, herència dels antics pes-
cadors de Cambrils. En aquesta cinquena edició, podreu 
gaudir d’aquest plat des de l’estil més tradicional als més 
innovadors i vanguardistes perquè si el relleu generacional 
dels restaurants més típics és important, adaptar-se als nous 
temps, combinacions i formes de presentar-los és també un 
símptoma de saviesa dels nostres xefs.

Els “fideus rossos” són el resultat de la combinació de la 
delicadesa de les seves matèries primeres, amb les mans dels 
professionals de la cuina que les elaboren. Cambrils suma 
en aquesta ocasió gastronomia i Inedit, tradició i innovació.

Desitgem que en gaudiu.

Cambrils es tradición; es cocina y gastronomía; es sabor a 
mar y tierra; es aroma a pescado, a marisco, a verdura, a fruta 
fresca y a aceite de oliva virgen DO Siurana.

Cambrils no deja indiferente. Es garantía de una experiencia 
gustativa única, maridado con olas de mar, campos, huertas 
y montañas.  Cambrils sigue el ritmo de las estaciones. Cada 
temporada con un color y un sabor especial. Cada mes con 
una nueva propuesta gastronómica.

Cambrils les invita ahora a disfrutar de uno de sus platos más 
tradicionales, los “fideus rossos”, herencia de los antiguos 
pescadores de Cambrils. En esta quinta edición van a poder 
degustar este plato desde el estilo más tradicional a los más 
innovadores y vanguardistas porque si el relevo generacional 
de los restaurantes más típicos es importante, adaptarse a los 
nuevos tiempos, combinaciones y maneras de presentarlos es 
también un síntoma de sabiduría de nuestros chefs.

Los “fideus rossos” son el resultado de la combinación de 
la delicadeza de su materia prima con las manos de los pro-
fesionales de la cocina que los elaboran. Cambrils suma en 
esta ocasión gastronomía e Inedit, tradición e innovación.

Deseamos que los disfruten.



1.Acuamar 2.Al Punt

Consolat de Mar, 66

Tel. 977 360 059 32.00 €   IVA INCLÒS

Pescadors, 23

Tel. 977 366 424 28.90 €   IVA INCLÒS

Caps de setmana els menús se serviran

per taula completa. excepte els nens.

Fines de semana se servirán los menús a mesa 

completa, excepto los niños. 

Pica Pica 

Carpaccio de bacallà

Musclos de roca a la marinera

Daus de sípia grossa amb allioli negat

Bunyols de bacallà

Plat Principal 

Fideus Rossos amb cloïsses i gambes

Postres

Casolans

Begudes

Cervesa Inedit Damm, aigua mineral, 

cafè

Pica Pica

Carpaccio de bacalao

Mejillones de roca a la marinera

Dados de sepia grande con all i oli

Buñuelos de bacalao

Plato principal

“Fideus Rossos” con almejas y gambas

Postre

De la casa

Bebida

Cerveza inedit Damm, agua mineral, 

café

Entrants 

Rodanxes de calamars a la andalusa

Musclos de roca a la brasa de carbó

Tires de sipía a la planxa amb patates 

panadera i allioli

Plat Principal 

Fideus rossos amb cloïsses i gambes 

vermelles (mínim 2 persones)

Postres

Del dia a escollir

Begudes

Cervesa Inedit Damm, aigua mineral, pa

Entrantes

Rodajas de calamares a la andaluza

Mejillones de roca a la brasa de carbón

Tiras de sepia a la plancha con patatas 

panadera y all i oli

Plato principal

Fideus rossos con almejas y gambas 

rojas (mínimo 2 personas)

Postre

Del día a elegir 

Bebidas

Cerveza Inedit Damm, agua mineral, pan

Menú mínim 2 persones Menú mínimo 2 personas



3.Bec d’Or 4.Cal Pep

Menú degustació

Rotllet vietnamita aromatitzat

de cítrics

Fetuccini de calamar sobre oblia

cruixent d’arròs i pesto de mar

Fideus rossos tradicionals amb llagostins 

i allioli de la vera

Lingot de lluç asturià amb verduretes

al vapor i Infusió d’escamarlans

Postres

Yin Yang Cacao

Begudes

Cervesa Inedit Damm

Menú degustación

Rollito vietnamita 

aromatizado de cítricos

Fettuccini de calamar sobre oblea 

crujiente de arroz y pesto de mar

“Fideus Rossos” tradicionales con 

langostinos y alioli de la vera

Lingote de merluza asturiana con 

verduritas al vapor e infusión de cigalas 

Postre

Yin Yang Cacao

Bebidas

Cerveza Inedit Damm

Aperitiu a compartir 

Croquetes de galera

Pernil ibèric

Salmó marinat

Plat Principal 

Fideus rossos amb escamarlans

Postres

a escollir

Begudes

Cervesa Inedit Damm, pa i salses

Aperitivo para compartir

Croquetas de galera

Jamón Ibérico

Salmón marinado

Plato principal

“Fideus Rossos” con cigalas

Postre

A elegir

Bebidas

Cerveza Inedit Damm, pan y salsas

Riera de Riudecanyes, 5

Tel. 977 792 013 25.00 €   IVA INCLÒS

Cristòfor Colom, 45 

Tel. 977 363 240 30.00 €   IVA INCLÒS

Per taula completa Menú mínim 2 persones Menú mínimo 2 personasPara mesa completa



5.Cal Tendre 6.Can Bosch

Menú degustació 

Copa d’Inèdit amb l’Aperitiu

Cruixents

Snacks salats

Coca fullada de pop a la brasa 

i verduretes escalivades

Fideus amb costelleta, sípia 

i escuma suau d’all i oli

Lluç de palangre amb carbassó

en diferents elaboracions

Postres

Menjablanc, textures de llimona,

ametlla i canyella

Petits fours

Menú degustación

Copa de Inedit con el aperitivo

Crujientes

Snacks salados

Hojaldre de pulpo a la brasa 

y verduritas asadas

Fideos con costilla, sepia 

y espuma suave de alioli

Merluza de palangre con calabacín

en diferentes elaboraciones

Postre

Menjablanc, texturas de limón, 

almendra y canela

Petits fours

Ramon Llull, 10 baixos 2 

Tel. 877 016 327 25.90 €   IVA INCLÒS

Rambla Jaume I, 19 

Tel. 977 360 019 45.00 €   IVA INCLÒS

Begudes no incloses Bebidas no incluidas

Pica Pica

Paleta de pernil amb pa cruixent,

tomàquet i oli ALBA 1919

Ventresca confitada amb cítrics i ceba

de Figueres amb vinagre de Mòdena

Croquetes Thai

Plat Principal  a escollir

Fideus rossos de gamba vermella 

amb sípia i calamar

Fideus rossos de llamàntol (supl. 5 euros)

Fideus negres amb cloïsses

Postres a escollir

Sorbet de llimona al cava

Escuma de crema catalana 
amb gelat de caramel

Mousse de café amb gelat de Baileys

Gelat del dia

Postre casolà

Begudes

Cervesa Inedit Damm

pica pica

Paleta de jamón con pan crujiente,

tomate y aceite ALBA 1919

Ventresca confitada con cítricos y cebolla

de Figueres con vinagre de Módena

Croquetas Thai

Plato principal a elegir

“Fideos rossos” de gamba roja

con sepia y calamar

“Fideos rossos” de bogavante (supl. 5 euros)

Fideos negros con almejas

Postres a elegir

Sorbete de limón al cava

Espuma de crema catalana
con helado de caramelo

Mousse de café con helado de Baileys

Helado del día

Postre casero

Begudes

Cervesa Inedit Damm

Menú mínim 2 persones Menú mínimo 2 personas



7.Can Solé 8.Casavella

Entrants

Fideus rossos amb cloïsses

Plat Principal a escollir

Bacallà gratinat

Arròs amb llamàntol

Entrecot al rocafort o a la planxa

amb verdures

Postres a escollir

Crep amb gelat i xocolata 

Xarrupet de llima

Begudes

Cervesa Inedit Damm

Entrantes 

“Fideus Rossos” con almejas

Plato Principal a elegir

Bacalao gratinado

Arroz con bogavante

Entrecot al roquefort o a la plancha

con verduras

Postre a elegir

Crêpe con helado y chocolate

Sorbete de lima

Bebidas

Cerveza Inedit Damm

Ramon Llull, 19-21 

Tel. 977 360 236 25.00 €   IVA INCLÒS

Consolat de Mar, 62 

Tel. 977 364 712 28.50 €   IVA INCLÒS

Pa i aigua no inclòs Pan y agua no incluido

Entrants a escollir

Timbal d’escalivada amb 

ventresca de tonyina

Bacalla amb romesco i anxoves

Pernil amb pa de coca

Plat Principal

Fideus rossos amb rap

Postres a escollir

Coulant de xocolata

Espuma de iogurt amb mango i maduixes

Pastis de formatge

Begudes

Cervesa Inedit Damm, cafè

Menú degustación

Timbal de escalibada con 

ventresca de atún

Bacalao con romesco y anchoas

Jamón con pan de coca

Plato principal

Fideus rossos con rape

Postre a elegir

Coulant de chocolate

Espuma de yogurt con mango y fresas

Pastel de queso

Bebidas

Cerveza Inedit Damm, café



9.Casa Gallau 10.Casa Macarrilla 1966

Aperitiu

de Casa Gallau

Test de cruixent de fideus d’arròs

i gambes

Entrants

Coca artesana amb tartar d’anxoves

de Casa Gallau i núvol de fideus

Plat Principal a escollir

Fideus rossos amb peix 

de llotja i romesco 

Postres a escollir

Crema de fideus dolços 

amb perla de vainilla

Begudes

Cervesa Inedit Damm

Aperitivo

De Casa Gallau

Tiesto de crujiente de fideos de arroz

y gambas

Entrante

Coca artesana con tartar de anchoas

de Casa Gallau y nube de fideos

Plato principal 

“Fideus Rossos” con pescado 

de lonja y romesco

Postre

Crema de fideos dulces 

con perla de vainilla

Bebidas

Cerveza Inedit Damm

Entrants

La barca de l’avi

Ostra elèctrica “sichuan botton”

Makis de fideu amb tinta de calamar

i alliolis variats

Tartar de Tonyina vermella

amb fulla d’ostra i tòfona negra

Caneló de llagostí i galera

amb crema de llagostins i ceps

Degustació de crema de llamàntol

Plat Principal

Fideus rossos amb molls i espirulina

Postres

Trilogia de postres casolans

Petit fours i la nostra bomboneria

Begudes

Cervesa Inedit Damm, Aigua

Entrantes

La barca del abuelo

Ostra eléctrica “Sichuan botton”

Makis de fideo con tinta de calamar 

y aliolis variados

Tàrtar de atún rojo con hoja 

de ostra y trufa negra

Canalón de langostino y galera 

con crema de langostinos y Ceps

Degustación de crema de bogavante

Plato principal

“Fideus Rossos” con salmonetes y espirulina

Postre 

Trilogía de postres caseros

Petit fours i nuestra bombonería

Bebidas

Cerveza Inedit Damm, agua. 

Pescadors, 25

Tel. 977 360 261 33.00 €   IVA INCLÒS

Barques, 14

Tel. 977 360 814 42.50 €   IVA INCLÒS

Menú mínim 2 persones Menú mínimo 2 personasMenú mínimo 2 personasMenú mínim 2 persones

Per taula completa Para mesa completaBegudes no incloses Bebidas no incluidas



11.Club Nàutic Cambrils 12.Denver Cambrils

Menú degustació 

Snacks i petites tapetes d’aperitiu

Amanida de fideus vidre amb 

llagostins, sorbet d’api i l l ima

Rap amb fideus cruixents i 

chutney de mango

Fideus rossos amb llamàntol, 

algues i allioli de citronela

Postres

Yuzu pie

Petits tours

Begudes

Cervesa Inedit Damm

Menú degustación

Snacks y pequeñas tapitas de aperitivo

Ensalada de fideos cristal con 

langostinos, sorbete de apio y lima

Rape con fideos crujientes 

y chutney de mango

“Fideus Rossos” con bogavante, 

algas y alioli de citronella. 

Postre

Yuzu pie

Petits Fours

Bebidas

Cerveza Inedit Damm

Menú degustació 

Snaks de la casa

Caminant pels horts de cambrils 

amb sardinetes confitades amb 

oli del avi llorenç

Els nostres bunyolets d’aranya de mar 

Timbalet de cananes amb fabetes baby

Fideus rossos amb gamba 

vermella de blanes

Postres

Del dia a escollir

Begudes

Cervesa Inedit Damm, 

aigua mineral, pa

Menú degustación

Snacks de la casa

Caminando por los huertos de 

Cambrils con sardinitas confitadas 

en aceite del abuelo Llorenç

Nuestros buñuelos de araña de mar

Timbal de canana con habitas baby

“Fideus Rossos” con gamba roja 

de Blanes

Postre

Del día a elegir

Bebidas

Cerveza Inedit Damm, 

agua mineral, pan

Passeig Miramar, 5 

Tel. 977 795 002 39.00 €   IVA INCLÒS

Mont-roig, 9 

Tel. 977 360 023 36.00 €   IVA INCLÒS



14.El Faro13.Duomo

Sant Pere, 11 

Tel. 977 361 07325.00 €   IVA INCLÒS

Rambla Regueral, 4

Tel. 977 365 457 27.50 €   IVA INCLÒS

Per taula completa Para mesa completa

Menú degustació

Musclos de roca

Amanida de Xató

Fideus negres amb sípia i calamar

Postres

Casolans

Begudes

Cervesa Inedit Damm,

aigua mineral

Menú degustación

Mejillones de roca

Ensalada de “Xató”

“Fideus negres” con sepia y calamar

Postre

Caseros

Bebidas

Cerveza Inedit Damm, 

agua mineral

Entrants

Sípia trossejada amb allioli

Calamars estil el far

Peixet fregit

Musclos amb romesco

Torrada amb escalivada i anxova

Plat Principal

Fideus rossos amb cloïsses 

i gamba vermella

Postres a escollir

Casolans

Begudes

Cervesa Inedit Damm

Entrantes

Sepia troceada con alioli

Calamares estilo el faro

Pescadito frito

Mejillones con romesco

Tostada con escalibada y anchoa

Plato principal

“Fideus rossos” con almejas

y gamba roja

Postre a elegir

Caseros

Bebidas

Cerveza Inedit Damm



15.El Pescador 16.El Pósito 

Drassanes, 14

Tel. 977 363 759 27.50 €   IVA INCLÒS

Plaça Mossèn Joan Batalla, 3 

Tel. 977 369 604 25.00 €   IVA INCLÒS

Menú mínim 2 persones Menú mínimo 2 personas

Aperitiu

Coca amb escalivda i sardina fumada

Entrants

Pop a la brasa amb patata vermella

Plat Principal

Fideus rossos amb cloïsses i llagostins

Postres a escollir

Pastís de la Casa

Begudes

Cervesa Inedit Damm, pa, allioli

Aperitivo

Coca con escalibada y sardina ahumada

Entrante

Pulpo a la brasa con patata roja

Plato principal 

“Fideus rossos” con almejas y langostinos

Postres a elegir

Tarta de la casa

Bebidas

Cerveza Inedit Damm, pan, alioli

Entrants

Ventresca amb timbal de tomàquet 

i ceba acompanyat d’olivada

Plat Principal

Fideus Rossos amb escamarlans 

i cremat d’allioli

Postres a escollir

De la carta

Begudes

Cervesa Inedit Damm

Entrante

Ventresca con timbal de tomate 

y cebolla acompañado de olivada

Plato principal

“Fideus rossos” con cigalas 

y “cremat d’alioli”

Postres a elegir

De la carta

Bebidas

Cerveza Inedit Damm



17.Gami 18.Germans Miquel’s 

Sant Pere, 9

Tel. 977 361 049 27.50 €   IVA INCLÒS

Consolat de Mar, 28 

Tel. 977 791 653 30.50 €   IVA INCLÒS

Entrants a escollir

Escarola amb romesco i bacallà

Faves salteades amb gambes

Musclos a la marinera o al vapor

Plat Principal a escollir

Fideua (min 2 pers)

Fideus negres (min 2 pers)

Postres a escollir

Sorbet de mojito

Gelat d’avellanes

Cremos de iogurt amb dolç

de fruits vermells

Begudes

Cervesa Inedit Damm

Entrantes a elegir

Escarola con romesco y bacalao

Habas salteadas con gambas

Mejillones a la marinera o al vapor

Plato principal a elegir

“Fideus Rossos” (mín. 2 pers)

Fideos negros (mín 2 pers)

Postres a elegir

Sorbete de mojito,

Helado de avellanas

Cremoso de yogurt con dulce 

de frutos rojos

Bebidas

Cerveza Inedit Damm

Entrants a escollir

Musclos a la marinera

Carpaccio de bacallà

Sípia a la planxa 

Calamars a la romana

Plat Principal

Fideus rossos amb llagostins 

i cloïsses

Postres a escollir

Casolans

Begudes

Cervesa Inedit Damm, cafè

Entrantes a elegir

Mejillones a la marinera

Carpaccio de bacalao

Sepia a la plancha

Calamares a la romana

Plato principal 

“Fideos rossos” con 

langostinos y almejas

Postres a elegir

Caseros

Bebidas

Cerveza Inedit Damm, café



19.La Cuina d’en Jordi 20.La Galera

Av. Mil.lenari, 9

Tel. 977 791 118 20.00 €   IVA INCLÒS

Consolat de Mar, 58

Tel. 977 361 731 35.00 €   IVA INCLÒS

Pica pica

Torradetes amb anguila fumada

Alberginia fregida amb mel

Daus de bolets, formatge i 

delicies de botifarró

Musclos a la marinera

Plat Principal

Fideus rossos amb cranc blau 

del delta

Postres a escollir

Casolans

Begudes

Cervesa Inedit Damm, 

aigua mineral, pa

Pica pica

Tostaditas con anguila ahumada

Berenjena frita con miel

Dados de setas, queso 

y delicias de morcilla

Mejillones a la marinera

Plato principal 

“Fideos Rossos” con cangrejo 

azul del Delta

Postres a elegir

Caseros

Bebidas

Cerveza Inedit Damm, 

agua mineral, pan

Aperitiu

Cruixent amb anxova del 

cantàbric i alvocat

Entrants

Amanida fresca de tomàquet 

cherry i mozzarella amb alfàbrega

Plat Principal

Fideus rossos amb xipironets 

de Cambrils i bacallà

Postres

Casolans

Begudes

Cervesa Inedit Damm

Aperitivo

Crujiente con anchoa del Cantábrico

y aguacate

Entrantes 

Ensalada fresca de tomate cherry

y mozzarella con albahaca

Plato principal 

“Fideos rossos” con chipirironcitos

de Cambrils y bacalao

Postres

Caseros

Bebidas

Cerveza Inedit Damm

Menú mínim 2 persones Menú mínimo 2 personas



21.La Palmera
de la Llosa

22.La Perla de Mar

Til·lers, 11  

Tel. 977 793 354  27.90 €   IVA INCLÒS

Av. Diputació, 4

Tel. 977 791 935  22.50 €   IVA INCLÒS

Menú mínim 2 persones

Pica pica

Pernil ibèric amb pa cruixent 

casolà i tomàquet

Amanida de maduixes, pernil 

d’ànec i flors

Popets amb salsa kimchi 

i cremós de patata violeta

Plat Principal a escollir

Fideus rossos amb dos alliolis

Fideus negres amb gamba vermella (sup. 2€)

Fideus de llamàntol (sup. 6€)

Postres a escollir

Begudes

Cervesa Inedit Damm o Aigua Mineral

Pica pica

Jamón Ibérico con pan crujiente 

casero y tomate

Ensalada de fresas, jamón 

de pato y flores

Pulpitos con salsa “kimchi”

y cremoso de patata violeta

Plato principal a elegir

“Fideos Rossos” con dos aliolis

Fideos negros con gamba roja (sup. 2€)

Fideos de bogavante (sup. 6€)

Postres a elegir

Bebidas

Cerveza Inedit Damm o agua mineral

Aperitiu

De la casa

Entrants a escollir

Carpaccio de bacallà o de pulpa

Amanida cesar amb pollastre a l’ast

Plat Principal

Fideus rossos tradicionals 

amb sípia i llagostins

Postres a escollir

Panacota casolana

Pastís de fromatge (casolà)

Crema catalana

Begudes

Cervesa Inedit Damm

Aperitivo

De la casa

Entrantes a elegir

Carpaccio de bacalao o de pulpo

Ensalada César con pollo a l’ast

Plato principal

“Fideos rossos” tradicionales 

con sepia y langostinos

Postres a elegir

Panacota casera (Flan de nata)

Pastel de queso casero

Crema catalana

Bebidas

Cerveza Inedit Damm

Menú mínimo 2 personas



23.Lekeitio 24.Les Fonts

Miquel Planàs, 19

Tel. 977 794 668 28.00 €   IVA INCLÒS

Cristòfor Colom, 1

Tel 977 793 352 27.00 €   IVA INCLÒS

Menú mínim 2 persones Menú mínimo 2 personas

Aperitiu de benvinguda

Entrants

Milfulls de cranc i bacallà amb 

salsa de piquillo vermell i verd

Plat Principal

Fideus de a bordo amb 

navalles i gamba vermella

Postres

Mel i mató a la nostra manera

Begudes

Cervesa Inedit Damm, aigua mineral, 

café

Aperitivo de bienvenida

Entrantes

Milhojas de cangrejo y bacalao

con salsa de piquillo rojo y verde

Plato principal

Fideos de “a bordo” con navajas 

y gamba roja

Postres

Miel y requesón a nuestra manera

Bebidas

Cerveza Inedit Damm, agua mineral, 

café

Entrants a escollir

Esqueixada de bacallà amb taronja 

i ceba tendre

Carpaccio d’ànec de l’Empordà

amb virutes de foie

Primer Plat a escollir

Seitons “sense feina” amb ceba 

caramel.litzada

Llagostins a la planxa amb “allioli negre“

Plat Principal a escollir

Fideus rossos

Colzets rossos

Postres a escollir

Casolans

Begudes

Cervesa Inedit Damm, aigua mineral, pa

Entrantes a elegir

“Esqueixada” de bacalao

con naranja y cebolla tierna

Carpaccio de pato del Empordà 

con virutas de foie

Primer Plato a elegir

Boquerones “sin trabajo” con cebolla 

caramelizada

Langostinos a la plancha con alioli negro

Plato principal a elegir

“Fideos rossos”

“Colzets” rossos

Postres a elegir

Caseros

Bebidas

Cerveza Inedit Damm o agua, pan



25.L’Espurna 26.Llop de Mar

Pau Casals, 39 

Tel. 977 363 127  35.00 €   IVA INCLÒS

Passeig Miramar, 8

Tel. 977 792 567 32.00 €   IVA INCLÒS

Aperitiu

Amanida de fideus de calamar amb seitó 

de Cambrils, pesto de pèssols del Maresme 

i vinagreta de taronja amarga

Entrants

Fideus Rossos “del señorito” amb llagostí 

de la Ràpita i musclos del Delta i allioli 

d’alls tendres

Plat Principal

Bacallà del Nord confitat amb Oli Mestral 

amb “angules de blat” a la Bilbaina

Postres

Els Fideus Rossos i Dolços 

Begudes

Cervesa Inedit Damm, aigua mineral

Aperitivo

Ensalada de fideos de calamar con 

boquerón de Cambrils, pesto de 

guisantes del Maresme y vinagreta

de naranja amarga

Entrantes

“Fideus rossos del señorito” con langostino 

de la Ràpita, y mejillones del Delta y alioli 

de ajetes tiernos

Plato principal

Bacalao del norte confitado con aceite Oli 

Mestral con “angulas de trigo” a la bilbaína

Postre

Los “fideus rossos” dulces

Bebidas

Cerveza Inedit Damm, agua mineral

Menú degustació

Escamarlà nu amb oli de la terra

i flor de sal

Tastet de crema de marisc del port

Daus de bacallà amb tempura de

cervesa, tomàquet cherry a la brasa 

i pebrots del padró

Filet de daurada a la plancha o al forn

amb pincellada de romesco i sinfonia

de verduretes de temporada

Fideus rossos amb carabiner i sepionet

Postres a escollir

Coulant, Brownie, 

Escuma de crema catalana, 

Mousse de pera williams 

i ganache de xocolata

Begudes

Cerveza Inedit Damm, aigua mineral, cafè

Menú degustación

Cigala desnuda con aceite de la tierra 

y flor de sal

Cata de crema de marisco del puerto

Dados de bacalao con témpura de 

cerveza, tomate cherry a la brasa

y pimientos del padrón

Filete de dorado a la plancha o al 

horno con pincelada de romesco y 

sinfonía de verduritas de temporada

Fideos rosos con carabinero y sepietas

Postres a elegir

Coulant, Brownie, 

espuma de crema catalana

Mouse de pera williams y ganache 

de chocolate

Bebidas

Cerveza Inedit Damm, agua mineral, café



27.L’Original, 28.Les Barques

Plaça Mossèn Joan Batalla, 5 

Tel. 977 911 602 38.00 €   IVA INCLÒS

experiències gastronòmiques

Consolat de Mar, 62 

Tel. 977 364 712 28.50 €   IVA INCLÒS

Menú degustació

Vermutet

Olives de “Kalamata”, Moixama 

i ”Airbag” de porc

Mini entrapa de calamars, amb 

-2 Pebrots-, dos alliolis i dos cebes

Sardina fumada, perles d’oli i carquinyoli

Tartare de dorada a l’Estil Oriental 

i fideus Xinos d’ arros

Textura de llagostí de Sant Carles 

i salsa d’ametlla

Fideus Rossos, escuma d’allioli, mousse

de peix de Cambrils i cloïsses sense feina

Postres

Morteret de crema anglesa i fruita variada

Petit fours de la casa, Xupitet de rom cremat

Begudes

Cervesa Inedit Damm, Aigua mineral, pa

Menú degustación

Vermutillo

Aceitunas de “Kalamata”, mojama 

y “airbag” de cerdo

Mini bocata de calamares, con 

-2 pimientos-, dos aliolis y dos cebollas

Sardina ahumada, perlas de aceite y carquiñol

Tártar de dorada al estilo oriental 

y fideos chinos de arroz

Textura de langostino de Sant Carles 

y salsa de almendras

Fideus rossos, espuma de alioli, mousse de 

pescado de Cambrils y almejas sin trabajo

Postre

Cazuelita de crema Inglesa y fruta variada

Petit fours de la casa, Sorbete de ron quemado

Bebidas

Cerveza Inedit Damm, agua mineral, pan

Entrants a escollir

Timbal d’escalivada amb 

ventresca de tonyina

Bacalla amb romesco i anxoves

Pernil amb pa de coca

Plat Principal

Fideus rossos amb rap

Postres a escollir

Coulant de xocolata

Espuma de iogurt amb mango i maduixes

Pastis de formatge

Begudes

Cervesa Inedit Damm, cafè

Menú degustación

Timbal de escalibada con 

ventresca de atún

Bacalao con romesco y anchoas

Jamón con pan de coca

Plato  principal

Fideus rossos con rape

Postre a elegir

Coulant de chocolate

Espuma de yogurt con mango y fresas

Pastel de queso

Bebidas

Cerveza Inedit Damm, café



29.Maset 30.Miquel

Consolat de Mar, 48

Tel. 977 364 676 26.90 €   IVA INCLÒS

Av. Diputació, 3

Tel. 977 360 357 36.00 €   IVA INCLÒS

Begudes no incloses Bebidas no incluidas

Entrants a compartir

Fregit variat de peix

Escarola amb romesco i bacallà

Plat Principal

Fideus rossos

Postres

Variats casolans

Begudes

Cervesa Inedit Damm

Menú degustación

Amanida templada de vieira

Parmentier de patata amb pop i ou 

Fideuada de marisc 

Postres a escollir

Copa de fruita natural 

amb xarrup de mandarina

Creps a la crema amb salsa d’amaretto

Begudes

Copa cervesa Inedit Damm

amb l’aperitiu per persona

Menú degustación

Ensalada tibia  de vieira

Parmentier de patata con pulpo y huevo

Fideuada de marisco

Postres a elegir

Copa de fruta natural con sorbete 

de mandarina

Creps a la crema con salsa de Amaretto

Bebidas

Copa de cerveza Inedit Damm

con el aperitivo por persona

Entrantes a elegir

Fritura variada de pescado

Escarola con romesco y bacalao

Plato principal

“Fideus rossos”

Postres

Variados caseros

Bebidas

Cerveza Inedit Damm



32.Montserrat

Passeig Miramar, 30

Tel. 977 360 063 58.30 €   IVA INCLÒS

Miquel Planàs, 9

Rel. 977 361 640 29.15 €   IVA INCLÒS

31.Miramar

Menú degustació

“Tastet” d’oli d’oliva verge extra 

Dama De Elaia d’oliva morruda

amb diferents tipus de pa elaborats

al nostre obrador.

Assortiment d’aperitius de la casa

Carpaccio d’ostres (Amb tàrtar 

de fruites tropicals)

Broqueta de tonyina Balfegó 

(amb reducció de soja)

Fideus rossos amb llamàntol 

(Acompanyat amb allioli)

Postres

Prepostre de la casa

Pastisseria de la casa a escollir

“Petit fours”

Begudes

Cervesa Inedit Damm, aigua mineral

Aperitiu de la casa

Pica pica

Amanida de temporada

Musclos i cloïsses saltejades amb allets

Calamars a la romana

Plat Principal a escollir

Fideus «rossos» amb escopinyes

i gamba

Bacallà al forn gratinat amb allioli

Lluç al forn amb patates 

panadera i alls tendres

Postres a escollir

Reposteria de la casa

Xarrup de llimona

Begudes

Cervesa Inedit Damm, pa i salses

Aperitivo de la casa

Pica pica

Ensalada de temporada

Mejillones y almejas salteadas con ajetes

Calamares a la romana

Plato principal a elegir

“Fideus rossos” con berberechos

y gamba

Bacalao al horno gratinado con alioli

Merluza al horno con patatas 

panadera y ajos tiernos

Postre a elegir

Repostería de la casa

Sorbete de limón

Bebidas

Cerveza Inedit Damm, pan y salsas

Menú desgutación

Cata de aceite de oliva virgen extra 

Dama de Elaia de aceituna morruda

con diferentes variedades de pan 

elaboradas en nuestro obrador.

Variedad de aperitivos de la casa

Carpaccio de ostras

(con tartar de frutas tropicales)

Brocheta de atún Balefgó

(con reducción de soja)

“Fideus rossos” con bogavante

(acompañado con alioli)

Postres

Prepostre de la casa

Repostería de la casa a elegir

Petit fours

Bebidas

Cerveza Inedit Damm, agua mineral



34.Vora

Drassanes, 19 

Tel. 977 361 307  47.00 €   IVA INCLÒS

Galceran Marquet, 2

Tel. 977 792 472 38.00 €   IVA INCLÒS

33.Rincón de Diego

Per taula completa Para mesa completa

Menú degustació

Snacks

Les tapetes d’aperitiu

Rap ros amb kataifi cruixent 

i maionesa de salsa kimchi

Fideuà amb algues, sepionets i gamba

Curvina amb pil pil de plàncton, 

llagostins i fideus cruixents d’arròs

Postres

Sopa de fideus dolços

Petits fours

Begudes

Cervesa Inedit Damm

Pica pica

Musclada de roca a la planxa

amb romesco

Gambeta de Tarragona saltada

amb oli de Cambrils

Calamarcet de platja a la catalana

Plat Principal

Fideus rossos amb cloïsses fines

Postres a escollir

Begudes

Cervesa Inedit Damm, aigua mineral, 

cafè

Pica pica

Mejillonada de roca a la plancha

con romesco

Gambita de Tarragona salteada

con aceite de Cambrils

Calamarcitos de playa a la catalana

Plato principal

“Fideus rossos” con almejas finas

Postres a elegir

Bebidas

Cerveza Inedit Damm, agua mineral

café

Menú degustación

Snacks

Las tapitas del aperitivo

Rape rubio con kataiki crujiente 

y mahonesa de salsa kimchi

Fideuà con algas, sepietas y gamba

Corvina con pil pil de plancton, 

langostinos y fideos crujientes de arroz

Postres

Sopa de fideos dulces

Petits fours

Bebidas

Cerveza Inedit Damm



Càmping Joan, Pg. Marítim, 88

Tel. 977 276 941 29.50 €   IVA INCLÒS

Bon

Profit

35.Xiringuito
Restaurant del Mar

Menú mínim 2 persones Menú mínimo 2 personas

Aperitiu 

De la casa

Entrant a escollir

Escamarlans de costa saltats

semipicants

Amanida tèbia de gambes i fruits secs

Plat Principal

Fideus rossos amb 

llangostins i cloïsses

Postres a escollir

Begudes

Cervesa Inedit Damm

Aperitivo

De la casa

Entrante a elegir

Cigalas de costa salteadas semipicantes

Ensalada tibia de gambas y frutos secos

Plato principal

“Fideus rossos” con langostinos

y almejas

Postres a elegir

Bebidas

Cerveza Inedit Damm



Els Plats 
Principals

5.Cal Tendre3.Bec d’Or

1.Acuamar

4.Cal Pep

2.Al Punt

16.El Pósito15.El Pescador

14.El Faro13.Duomo12.Denver

17.Gami

9.Casa Gallau 10.Casa Macarrilla1966 11.Club Nàutic Cambrils

7.Can Solé 8.Casavella6.Can Bosch

21.La Palmera de la Llosa 23.Lekeitio

26.Llop de Mar 24.Les Fonts 

28.Les Barques 29.Maset27.L’Original

32.Montserrat

33.Rincón de Diego 34.Vora 35.Xiringuito
      Restaurant del Mar

30.Miquel 31.Miramar

20.La Galera19.la Cuina d’en Jordi18.Germans Miquel’s

22.Perla de Mar

25.L’Espurna

Experiències Gastronòmiques



28. Les Barques

Consolat de Mar, 64
23. Lekeitio

Miquel Planàs, 19

20. La Galera

Consolat de Mar, 58

21. La Palmera de la Llosa

Til.lers, 11

22. La Perla del Mar 

Av. Diputació, 4

25. L’Espurna

Pau Casals, 39

27. L’Original,

Experiències

Gastronòmiques

Pl. Mossèn J. Batalla, 5 

26. Llop de Mar

Passeig Miramar, 30 

18. Germans Miquel’s

Consolat de Mar, 28

15. El Pescador

Drassanes, 14

16. El Pósito

Pl. Mossèn J. Batalla, 3

17. Gami

Sant Pere, 9

13. Duomo

Rambla Regueral, 4

14. El Faro

Sant Pere, 11 

11. Club Nàutic Cambrils

Pg. Miramar, 5

10. Casa Macarrilla 1966

Barques, 14

12. Denver Cambrils

Mont-roig, 9 

6. Can Bosch

Rambla Jaume I, 19

7. Can Solé

Ramon Llull, 19-21 

9. Casa Gallau

Pescadors, 25

1. Acuamar

Consolat de Mar, 66

2. Al Punt

Pescadors, 23

3. Bec d’Or

Riera de Riudecanyes, 5
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8. Casavella

Consolat de Mar, 62

19. La Cuina d’en Jordi

Av. Mil·lenari, 9

24. Les Fonts

Colon, 1

29. Maset

Consolat de Mar, 48

5. Cal Tendre

Ramón Llull, 10

4. Cal Pep

Cristòfor Colom, 45

32. Montserrat

Miquel Planàs, 9

30. Miquel

Av.Diputació, 3

33. Rincón de Diego

Drassanes, 19

31. Miramar

Passeig Miramar, 30

34. Vora

Galcerán Marquet, 2

35. Xiringuito

Restaurant del Mar

Càmping Joan, Pg. Marítim, 88
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Cervesa de malta 
i blat amb espècies

Inedit és una cervesa 
única elaborada amb 
malta d’ordi, blat, llúpol, 
coriandre, regalèssia 
i pell de taronja.

De textura cremosa 
i fresca, volum suau 
i carbònic delicat, 
es recomana servir en 
copa de vi blanc per 
apreciar millor la seva 
intensitat i complexitat
aromàtica.

Inedit va sorgir de la 
idea d’acompanyar les 
receptes més saboroses.

Gaudeix-ne!


