
TAST D’ESTIU 
29 i 30 de juny de 2018 
 
ESTANDS DE DEGUSTACIÓ 
 
Horari d’obertura dels estands de degustació: 
 
Divendres 29, de 20 a 00 h 
Dissabte 30, de 12 a 15 h i de 20 a 00 h 
 
Establiments que hi participen: Sekkei Sushi, Restaurant Stewart, Casé Carnissers-
Xarcuters, Prat Torras, Pizzeria La Volta, La Bona Teca, Mito Sushi Restaurant, La 
Séptima la Vencida, Pastisseria Andreví i El Calissó d’en Roca 
 
Informació sobre els preus i pagament dels productes a cada estand. 
 
Restaurants i plats: 
 
Prat Torras 

• Croquetes de ceps i foie amb xips de verdura 
• Secret Ibèric Bellota “Aljomar” 
• Gaspatxo Prat Torras amb “Picatostes” 
• Assortit Ibèrics “Dehesa Los Monteros” 

Productes beguda 
• Maridatge de vins i caves 

 
La Bona Teca 

• Croquetes variades 
• Patates braves 
• Rabes de calamar 
• Ensaladilla russa 

 
Casé Carnissers-Xarcuters 

• Plat d’espatlla ibèrica amb pa amb tomàquet 
• Botifarra amb mongetes o patata al caliu 
• Mitjana de vedella d’Angus amb mongetes o patata al caliu 

 
Mito Sushi Restaurant 

• Uramaki d’ànec confitat amb rúcula, ceba caramel·litzada i salsa de foie 
trufada 

• Gyoza d’ànec confitat i salsa de foie 
• Pota de pop saltejada amb espècies japoneses i llit de verdures 

 
Pizzeria La Volta 

• Un tast de pizza 
 
Sekkei Sushi 

• Tempura de verdura 
• Tataki de tonyina en escabetx 
• Uramaki-Kawakami (2u): espàrrec temporitzat, formatge brie i cobertura de 

salmó fumat i salsa sweet chilli 
• Parpatana a la brasa 
• Uramaki-Takeda (2u): ruca, pollastre, maionesa japo amb cobertura de 

crema d’alvocat, tomàquet cherry i nachos 
• Fideus Yakisoba 

Productes beguda 
• Canya Mahou 5 



• Copa de vi blanc “Descomunal” (Verdejo) D.O. Rueda 
• Copa de vi negre “Rosa del Montsant” (Garnatxa i Carinyena) D.O. Montsant 

 
Restaurant Stewart 

• Menú degustació: Gaspatxo de cireres, xarrup de salmó i guacamole, 
mitjana de vaca rossa gallega i frisona (60/80 gr.) i panacota de xocolata 
blanca i gelatina de llima i maduixes 

Productes beguda 
• Mojito 
• Copa de vi 

 
Pastisseria Andreví 

• Postres d’estiu 
• Gelats 
• Pastís de mojito 

Productes beguda 
• Cold brew i Cafè tònic 

 
La Séptima la Vencida 

• Maridatge de vins i caves 
• Mojitos frozen 
• Vermut 

 
El Calissó d’en Roca 

• Cervesa i refrescs 
• Gintònics 


