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Presentació 
La tradició culinària de Cubelles, per la seva ubicació 
geogràfica privilegiada, ofereix al visitant una gran 
varietat de plats. El nostre territori, el Garraf, és un 
exemple i referent de la cuina catalana costanera, 
emmarcada dins de la reconeguda cuina mediterrània. 
El mar i la muntanya, són els elements claus de la nostra 
cuina com a base per a l’elaboració d’una gran varietat de 
plats (arrossos de tots tipus, l’all cremat, cuina marinera, 
el xató, el bull de tonyina, el bacallà, l’ànec del Penedès, etc.).

Una tradició gastronòmica arrelada en l’ús dels productes 
locals, de proximitat i de temporada, que es pretén 
potenciar durant aquestes Jornades Gastronòmiques en 
les diverses propostes elaborades pels restauradors de 
Cubelles en un moment complex per la situació que 
encara arrosseguem derivada de la COVID-19. No podem 
ser aliens als moments durs humanament i econòmicament 
que vivim, per aquest motiu ara és moment de donar 
suport a la restauració del nostre poble i a totes les 
persones que, malgrat la situació adversa, han demostrat 
el seu compromís i professionalitat participant d’aquestes 
jornades excepcionals.

Bones jornades i Bon profit!

Rosa Fonoll
Alcaldessa de Cubelles



Les Jornades Gastronòmiques 
amb més sentit que mai
La regidoria de Turisme, comerç i fires reedita les Jornades 
Gastronòmiques i Mostra de Tapes, una aposta de Cubelles 
amb la finalitat de promocionar i enfortir en temporada 
baixa un sector que és ambaixador i aparador del nostre 
municipi: el de la restauració.

La regidoria de Turisme, comerç i fires de Cubelles, amb la 
col·laboració del sector de la restauració i de les associacions 
de comerç, proposen tot d’actuacions i activitats municipals 
fora del període estival, per donar suport al sector de la 
restauració i potenciar la gastronomia com un dels nostres 
actius turístics, especialment en el context de l’actual crisi 
generada per la pandèmia del Coronavirus .

A més a més, la tardor ens ofereix un ampli ventall de 
productes de temporada arrelats a la nostra cuina que han 
inspirat els cuiners i restauradors de Cubelles, a banda 
d’elaborar els seus menús gastronòmics i tapes tot 
proposant-nos una oferta variada a uns preus assequibles.

En aquests moments encara difícils per la pandèmia, 
aquesta iniciativa posa novament de relleu el dinamisme, 
l’esforç i el compromís de la restauració de Cubelles. 
Participen un total de 16 restaurants i/o establiments de 
restauració, amb 13 menús gastronòmics i 9 tapes per a 
l’ocasió que configurarà una proposta gastronòmica que 
esperem que us agradi.

Als visitants esperem que torneu a Cubelles amb el record 
d'un bon àpat i, a les cubellenques i cubellencs, que donin 
suport ara més que mai a la nostra restauració. 
Bones jornades gastronòmiques!

#JoamblaRestauraciódeCubelles    #JoEmQuedoACubelles

Trini Vicente
Regidora de Turisme,

Comerç i Fires



Com participar

El sorteig es realitzarà el dia 11 de desembre 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 2022.

Per al sorteig dels sopars gastronòmics és necessari anar a un mínim de dos 
establiments diferents participants a la campanya Menús gastronòmics. 

Per al sorteig dels lots de cervesa artesana de Cubelles és necessari anar a un 
mínim de dos establiments diferents participants a la campanya Mostra de tapes.

Per participar al sortejos dels sopars per a dues persones es necessari que les 
persones s’adrecin a les oficines de Turisme de Cubelles o als restaurants 
participants a la campanya amb el fulletó JORNADES GASTRONÒMIQUES I MOSTRA 
DE TAPES per acreditar la seva participació.

PARTICIPA I GUANYA!
PARTICIPA A LES JORNADES GASTRÒNOMIQUES

I MOSTRA DE TAPES I GUANYA
UN DINAR/SOPAR PER A DUES PERSONES

I 3 LOTS DE CERVESA ARTESANA DE CUBELLES.



Millor tapa jornades 2019 Millor tapa jornades 2018

L’ARMENGOL

Carrer d’Àngel Guimerà, 8
08880 Cubelles | Tel. 93 688 59 99

“Gamba’t  lo 1”
Mil fulles de patates i ceba, ou escaldat

i gamba de Vilanova a l’allet.

EL CANALLA

Passeig Marítim, 19
08880 Cubelles | Tel. 93 816 20 09

5,00€
Garrí + cervesa

Recepta tradicional de l’Armengol
guanyadora del certament 2018

6,00€

Braves + cervesa 
Tradicionals i famoses braves picantones

5,00€

V Mostra de tapes
de Cubelles



Tapa filet ibèric
amb foie + canya cervesa

Filet ibèric al Porto amb Padrón

RESTAURANT
CAL TALA

Passeig de la Marina de Cubelles, 31-32
08880 Cubelles
Tel. 93 896 94 57 | info@caltala.com

4,50€

V MOSTRA DE TAPES DE CUBELLES

Xarrup de gamba
arrebossada amb salsa 

agredolça picant
+ copa de cervesa 

LA TRATTORIA
DEL MAR

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

5,00€

Bomba Barceloneta     
 + canya cervesa

La famosa bomba de puré de patata
i carn picada picantona de la Festa.

VERMUTERIA
ACH LA FESTA

Carrer Major, 19
08880 Cubelles
Tel. 93 042 11 62

3,50€

LA FLAMITA

Passeig de la Marina, 15 (Local 4)
08880 Cubelles
Tel. 93 896 90 64 / 689 285 113

Braves + cervesa
Tradicionals braves de la Flamita

5,00€

Seitons adobats
fregits + cervesa

5,00€

Divendres, dissabtes i diumenges
11.30 h a 13.00 h



V MOSTRA DE TAPES DE CUBELLES

EL BON
XORRICAR

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

Bacallà a la Llauna

ELS 5 SENTITS

C. de la Creu 4 | 08880 Cubelles
Tel: 93 638 79 68

5,00€

Mini hamburguesa
de picaña

BAR CAFETERIA 
BRISA

Passeig Marítim 6 | 08880 Cubelles
Tel. 93 410 00 03

6,00€

“Morritos”
Mick Jagger + cervesa

5,00€

Lacon amb braves 
artesanals + cervesa

5,00€



Millor menú gastronòmic 2016

MENÚ GASTRONÒMIC KM 0
(Migdies de dilluns a divendres. Excepte festius)

Pica pica per compartir entre:
Mil fulles de patata i ceba, ou escaldat i gamba de Vilanova a l'allet

Ceviche de corbina amb llet de tigre i blat de moro blanc
Cansalada ibèrica a baixa temperatura amb escamarlà i bolets de temporada 

Principal a escollir entre:
Arròs del pescador 

Arròs de pop amb samfaina i puntes d'all i oli
Calamar farcit d'arròs negre i romesco

Pa i ampolla de vi Pla de la Creu cada 2 persones  o una consumició
 Preu: 22,50€

RESTAURANT EL PEIXET 
Cuina marinera de mercat. Tapes.

Passeig Marítim, 18
08880 Cubelles

Tel. 93 816 20 09
elpeixetcubelles@gmail.com

Postres a escollir entre:
Semifred de fruit vermells · Tiramisú casolà 



MENÚ GASTRONÒMIC LA SALSETA
(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 casolans a escollir

Preu: 26,50€

LA SALSETA
Cuina tradicional i mediterrània. Tapes. 

Carrer Major, 8 
08880 Cubelles 

Tel. 93 895 43 71



MENÚ GASTRONÒMIC RACÓ D’EN PINILLA
(Migdies, excepte dimarts)

Primer:
Amanida de favetes amb pernil d’ànec i vinagreta de menta

Segon:
Arròs de cuixetes de conill amb cargols i bolets de temporada

Postres casolans a escollir

Preu: 25,00€

RESTAURANT RACÓ D’EN PINILLA
Cuina tradicional i mediterrània. Especialitat en arrossos i cargols.

Passeig de la Mar Mediterrània, 36
08880 Cubelles 

Tel. 93 895 62 43
628 11 90 54

Pa, una beguda i cafè 



EL GOURMET DE LA LEÑA
Cuina de mercat. Pizzeria i braseria.

Carrer de Víctor Balaguer, 18 
08880 Cubelles

Tel. 93 895 04 16 

(Totes les nits i dissabtes al migdia. Excepte festius)

 
Primer a escollir entre:

Provolone al forn amb nachos casolans
Torrada de pebrots i anxoves

Amanida amb espàrrecs cruixents i salmó

Segon a escollir entre:
Bacallà al forn i allioli gratinat amb mel
Galtes al forn amb salsa de muntanya  

Entranya de vedella a la brasa 
Pizza al forn de llenya

Postres casolans a escollir

MENÚ GASTRONÒMIC EL GOURMET

Preu: 20,00€

Pa i una beguda



RESTAURANT D’ALMA 
Cuina amb ànima, feta a la brasa. 

Passatge Vilaseca, 11
08880 Cubelles

Tel. 93 639 94 46
dalma.braseria@gmail.com

(Migdies de dijous a dilluns)

 
Primers tots

Salmó salvatge fumat
Picanya de vaca madurada fumada

Cansalada a baixa temperatura

Segon a escollir entre:
Confit d’ànec premsat a la brasa

Bacallà icelandic

Postres casolans a escollir

MENÚ GASTRONÒMIC D’ALMA

Preu: 30,00€

Pa i aigua



RESTAURANT L’ARMENGOL
Cuina tradicional i de mercat. Especialitat en tapes.

Carrer d’Àngel Guimerà, 6-8
08880 Cubelles

Tel. 93 688 59 99

(Dissabtes i diumenges al migdia)

 

Primer:
Assortiment de tapes de l’Armengol

(consistent en 3 tapes diferents cada cap de setmana)

Postres a escollir entre:
Crema catalana  · Assortit de pastissos 

Segon a escollir entre:
Arrossos (paella, arròs negre o caldereta) 

Fideuà
Entrecot o filet al gust

Pota de pop a la planxa

MENÚ GASTRONÒMIC L’ARMENGOL

Pa i una beguda (aigua, copa de vi DO Penedès) | Preu: 19,50€

L'Armengol ens proposa un menú gastronòmic diferent per a cada cap de setmana
del mes de novembre inspirat en els productes de temporada.



Passeig de la Marina de Cubelles, 31-32 
08880 Cubelles

Tel. 93 896 94 57
info@caltala.com 

MENÚ GASTRONÒMIC MEDITERRANI
(Migdies de dimarts a diumenge i dissabtes nits). Cal reserva prèvia.

Entrant degustació a escollir:
Amanida de fumats amb Vinagreta de la Xef

Carpaccio de Pop de Vilanova
Muclos Picantons Cal Tala

Cassoleta de tallarines al gust del Xef 

Principal a escollir entre:
Caldereta de marisc (Mínim dues persones)

Orada a la planxa amb guarnició 
Entrecot de vedella a la brasa o roquefort

Secret ibèric a la brasa amb guarnició 

Postres casolans a escollir.

Pa i una beguda|  Preu: 25,00€ 

RESTAURANT CAL TALA
Cuina tradicional i de mercat, braseria, 
arrosseria i tapes.



Passeig Marítim, 17
08880 Cubelles

93 807 22 52
cubelles@pizzeriafrancesco.com

MENÚ GASTRONÒMIC D’APERITIUS ITALIANS
(De 11.30 a 13.30 h.)

Degustació de
Pizza

Gnocchi Fritti
Embotits italians

Focaccia casera farcida

Beguda a escollir: 
Vermut o canya o copa de vi o Aperol Spritz o refresc

Preu: 10,00€ 

RESTAURANT PIZZERIA FRANCESCO 
Cuina italiana. Pizzeria.



Carrer de la Creu, 6
08880 Cubelles

Tel. 93 638 79 68

MENÚ GASTRONÒMIC
(Migdies de dimarts a diumenge) 

Primer a escollir entre:
Esqueixada de bacallà
Canelons de carrillera

Segon a escollir entre:
Tall rodó amb bolets

Rap a la marinera

Postres a escollir entre:
Crep de dolç de llet · Flam de la casa · Crema catalana

Pudding d’ametlles i xocolata · Sorbet de mojito

Pa i copa de cervesa o copa de  vi o refresc 

Preu: 22,00€

ELS 5 SENTITS
Cuina tradicional mediterrània amb pinzellades francesa. 
Especialitat en arrossos i fondue. 



(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.

Primer a escollir entre cinc plats

Segon a escollir entre cinc plats

Postres a escollir entre cinc propostes casolanes

Pa, vi (Penedès) i aigua

Preu: 20,00€

MENÚ GASTRONÒMIC DEL FOIX

CUBELLES | HOSTAL DEL FOIX
Cuina tradicional i de mercat.

Avinguda de Catalunya, 14-16 
08880 Cubelles

Tel. 93 895 01 03
93 895 05 86 

www.hostaldelfoix.com

Aperitiu: copa de cava o vermut.



(Caps de setmana de 9 a 15.30 h.)
MENÚ GASTRONÒMIC

EL BON XORRICAR
Especialitat en carns i peixos a la brasa tot vora al mar

Passeig de la Marina i c. Abat Escarré
(tocant a Cunit)
08880 Cubelles

Tel. 699 89 11 77

Primer a escollir entre:
Espeto de sardines

Amanida de formatge de cabra amb fruits secs

Segon a escollir entre:
Pota de pop a la brasa 

Entranya de chimi-churri a la brasa 

Café o Postres
Una ampolla de vi de la terra D.O. o una consumició per persona

Preu: 20,00€ 



(De divendres a diumenges al migdia i divendres i dissabtes nits)
MENÚ GASTRONÒMIC LA FLAMITA

LA FLAMITA
Cuina de mercat, cerveseria i tapes

Passeig de la Marina de Cubelles 15,
(Local 4)

08880 Cubelles
Tel. 93 896 90 64 / 689 285 113

Primer a escollir entre:
Closcada estil Flamita

Xató Flamita
Tapa tapa

Parrillada de verdures

Segon a escollir entre:
Cua de bou al vi negre
Entrecot al roquefort

Peix del dia
Paella (marisc, arròs negre o fideuà) mínim 2 persones

Postres a escollir o cafè | Beguda no inclosa

Preu: 18,90€ 



(Migdies entre setmana)
MENÚ GASTRONÒMIC

RESTAURANT CLUB MARÍTIM
A peu de platja , cuina mediterrània, pesca del dia, arrossos  

Passeig marítim s/n
08880 Cubelles

Tel. 661 020 705
clubmaritimcubelles@gmail.com 

Primer a escollir entre quatre plats

Segon a escollir entre quatre plats.

Postres a escollir entre varietat de pastissos casolans

Pa i una beguda per persona

Preu: 17,50€ 



     Desitjo rebre a través de correu electrònic informació sobre Cubelles: activitats, promocions i festes que es realitzin.
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s’informa que les dades que l’usuari facilita en aquest formulari 
quedaran registrades a la base de dades de l’oficina de turisme de Cubelles. Les dades seran tractades exclusivament amb la finalitat d’informar sobre les activitats, promocions i festes que es 
realitzin a Cubelles. Les persones tenen dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les dades, enviant un correu electrònic a l’oficina municipal de turisme de Cubelles (turisme@cubelles.cat).

Segell establiment Segell establiment

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.

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?...................................................................................

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

..........................................................................................................................................................

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

4. Com valoraries la campanya de les Jornades Gastronòmiques?

     Excel·lent              Bé            Regular             Necessita millorar



Us presentem Banderot/a. La cervesa 
artesana de les Jornades Gastronòmiques 
de Cubelles. Es tracta d’una cervesa sense 
gluten, estil german pils (Ibus 33 5,2% vol. 
Alc.) elaborada per la Cerveseria Artesanal 
Sitgetana.

Com en moltes de les actuacions que es 
realitzen des de la regidoria de Turisme, 
comerç i fires volem posar en valor la 
història, patrimoni i cultura de Cubelles, 
generant nous recursos turístics i ingressos. 
En aquesta ocasió ens hem inspirat en la 
Parla Cubellenca, que com a la resta de 
comarques del Penedès pertany al conjunt 
de dialectes del català oriental.

*Banderot/a: Cubellenc o cubellenca que 
sempre està tombant, que es mou molt. 
Paraula que no es troba al diccionari i que 
només es fa servir en el sentit referit per la 
gent de Cubelles.

banderot/a*
CERVESA ARTESANA 


