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Col·labora:

Dijous, 29 de juliol a les 21.00 hores 
ENVELAT DE LA FESTA MAJOR

“a Caldes
anem de
tapes”
Caldes Comerç et proposa 
acostar-te a les cuines dels 
diferents establiments a un preu

apte per a totes les 
butxaques:

Tapa + Canya per 2 €

Busca les butlletes, omple-les i gaudeix el
doble: tapes i visites teatralitzades.

Relació d’establiments participants
Restaurant Balneari Prats
Restaurant Ca la Manela
Restaurant De Gust
Restaurant Delicius Vichy Catalan
Restaurant Hostal Esteba
Restaurant l’Estació
Restaurant Quimera Melià Golf Vichy
Restaurant Riera “Cal Nap”

Vine a veure’ns i demana’ns 
les nostres tapes!!!

Organitza:
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entrants
[ Hostal Esteba
Amanida de contrastos, pernil ibèric, ravioli artesà de carxofa i
vinagreta de fruits secs.
[ Restaurant Quimera Melià Golf Vichy Catalan
Crema de meló amb les seves perles i encenalls de pernil ibèric
[ Restaurant Delicius Vichy Catalan
Braç de patata amb fines herbes,alvocat i bou de mar
[ Restaurant D'gust
Terrina de foie i porc ibèric amb torradetes i amanida de rúcula.
[ Restaurant Ca La Manela
Pebrots piquillo farcits de brandada de bacallà

segon plat
[ Hostal Esteba
Arrós caldós de gambes i salsafins
[ Restaurant Quimera Melià Golf Vichy Catalan
Caneló de rostit d’ànec amb compota de pera i oli d’avellanes de
Brunyola
[ Restaurant Delicius Vichy Catalan
Garró de porc rostit a la cervesa i bunyol de poma al Vichy Catalán
[ Restaurant l'Estació
Llagostins amb mandonguilles.
[ Restaurant Balneari Prats
Galta de porc ibèrica amb salsa de vi ranci, pasta fullada de peres
amb puré de patata i foie.

postres, begudes
[ Pastisseria Buhigas: Delícia de Praliné
[ Forn de Pa Marí: Pa termal
Vins i Caves de Vallformosa
Aigües minerals de Caldes de Malavella
Cafè

Preu: 23 €
Lloc: envelat (recinte firal)
Es pot triar del menú general, dos primers plats, dos segons plats, 1 postres,
pa, aigües, vi o cava i cafè.
Venda de tiquets: Es vendran tiquets fins el dimarts dia 27 de juliol.
Lloc de venda: Hostal Esteba, Fleca Marí, Restaurant Ca la Manela,
Pastisseria Buhigas, Pub Tèrmic, Oficina de Turisme i Ajuntament.

Nota: s'obrira l'accés al recinte firal a les 9:00 h. del vespre.  Les places són limitades.

menús establiments

IV
MOS
TRA

Salutació per la Festa Major,

Un any més l'Associació de Comerç i Serveis de Caldes de
Malavella, des de la seva vessant més gastronòmica, us vol
presentar una mostra del bo i millor dels seus plats fent-
vos gaudir d'un sopar de Festa Major ple de sensacions pel
vostre paladar.
Aquest acte és el moment ideal per recordar-vos que
l'Associació de Comerç i Serveis de Caldes de Malavella
aposta per la gastronomia local i que vol deixar-vos un
bon gust de boca mentre us desitja molt bona Festa Major
de part de tots els comerços associats.
Perquè fer comerç de proximitat és fer poble.
Moltes gràcies per la vostra confiança i bona Festa Major.

tapa + visites teatralitzades

L'Associació et convida a les visites teatralitzades 2010!
Omple les butlletes de “a CALDES anem de TAPES” que
trobaràs als establiments participants i guanya una
entrada 2x1 a les visites teatralitzades d’aquest estiu. 
Enguany, un fet extraordinari no esperat posarà als tres
Guies Ufissials en una situació complicada, sinistre,
terrorífica... LA MALEDICCIÓ DE LA MALAVELLA!
Les sessions finalitzaran amb un piscolabis preparat per
l'Associació de Comerç i Serveis de Caldes que consistirà
en delicadeses extretes del circuït de tapes, acompanyades
per  una copa de cava i aigües de Caldes. La cloenda
indispensable d'una vetllada inoblidable.
La temporada s'inaugurarà el 17 de juliol i es sortejaran 10
tiquets de 2x1 per les visites al llarg de tot l'estiu 2010.


