
Mestral
C/ Miguel de Cervantes, 32
977 493 732
restaurantmestral@hotmail.com

11 45.00€ 
IVA Inclòs

 Entrants maridats amb cava
 (Gran Codorniu rosat Vintage 2012 Pinot Noir):
· Pa amb tomàquet i “fals” pernil amb 

esferes d’oli d’oliva arbequina
· Cullera de tàrtar de tonyina roja amb 

maduixes
· Torradeta amb verdures i matrimoni 
 de vieira i tonyina marinada
 Plat principal a escollir maridats 

amb vi Do Terra Alta (Naturalis Mer Blanc 
ecològic, Garnatxa Blanca 100%):

· Llom de tonyina roja a la graella amb 
fideus d’arròs o

· Arròs verd de l’horta amb daus de 
tonyina roja al natural i cocotxes de 
bacallà al pil-pil

 Begudes
· Cafès i aigües minerals incloses

 Trilogia de tonyina
· “Taco” vegetarià de tàrtar de tonyina, 

Semisalaó de llom de tonyina amb 
salsa de blat de moro i “Tacos” de 
tonyina marinada a la flama 

 Plat principal 
· Tonyina a la brasa amb cremós de 

patata violeta i amb vinagreta de 
gingebre i vermut 

 Postres
· Canaló cruixent amb tàrtar de freses
 Begudes
· Vi DO Terra Alta, aigües i cafès

 Entrants a compartir
· Amanida de bonítol amb escabetx cítric
· “Rollito de primavera” farcit de tonyina i 

verdures
· Bacallà amb verdures de primavera 
 Segon plat a escollir
· Arròs de tonyina amb cargols de terra
· Llom de tonyina amb daus de pinya i 

poma 
 Postres
· Gelat de vainilla amb suc de taronja 

natural
 Begudes
· Vi DO Terra Alta, aigües i cafè

Plaça del Canó, 1
977 456 511

Plaça Nova, 3
977 457 072
670 203 219

Oh! Mar

Plaça Nova

12

13

35.00€ per persona / mínim 2 persones 
IVA Inclòs

30.00€ per persona / mínim 2 persones 
IVA Inclòs

 Postres 
· Maki d’arròs amb llet a la xocolata 

blanca amb cor de gerds i xocolata 
cruixent.

Durada 1 hora: Viatge en Catamarà i visita a les instal·lacions aqüícoles 
del Grup Balfegó a 2,5 milles de la costa.
Durada 2 hores: Viatge en Catamarà, visita a les instal·lacions 
aqüícoles del Grup Balfegó a 2,5 milles de la costa, nedar entre tonyines 
(neoprè, ulleres i tub de busseig inclòs) i degustació de Tonyina Roja 
Balfegó.

Places limitades, reserves a www.tuna-tour.com, al tlf 977 047 707 o a 
l’e-mail reservas@tunatour.com, confirmar horaris en el moment de la 
reserva.

Vine a descobrir 
la història, la 
pesca, alimentació, 
investigació, biologia 
i valor gastronòmic 
de la Tonyina Roja.

Creuer – Aventura                                                                                                                            
Moll turístic, 
carrer del Port.

SENSE 
NEDAR ENTRE 

TONYINES

INCLÒS 
NEDAR ENTRE 

TONYINES
Durada: 1 hora Durada: 2 hores

DISSABTE 
31 D’ABRIL

10.00 h

12.30 h
11.00 h
16.00 h
17.00 h
18.00 h

DIUMENGE 
1 DE MAIG

10.00 h

12.30 h11.00 h
16.00 h
17.00 h

ADULTS + 12 ANYS 15 € 30 €
NENS 6 - 11 ANYS 5 € 15 €
NENS 0 - 5 ANYS Gratuït Gratuït

Tarifes

Horaris

Inclou:

de lessortides

Diada
Portal

Horari:
Dissabte 30 d’abril 

 Diumenge 1 de maig 

Activitats:
· Degustació de tapes al voltant de l’univers de la tonyina roja 
 de l’Ametlla de Mar.

Tarifes:       

Tapa de tonyina roja    3 €      

Tapa romesco tonyina (només diumenge)   2 €   

Copa de vidre + vi    2,5 €     

Vi, refrescos, aigua i cervesa    1,5 € 

· Dissabte a les 10.30 h, acte inaugural amb la visita del 
 Cònsol General del Japó.

· Actuacions musicals:
 - Dissabte matí Xaranga Suquet Calero
 - Dissabte tarda Batucada Kalakatà. 
 - Diumenge a les 12 h actuació del cantautor Joan Rovira.

· Taller de Kimono, taller de shogi (escacs japonès), escriu el teu 
nom en japonès, tallers infantils (origami, jocs…), estands 
del Consolat del Japó. (Només dissabte). 

· Estands amb productes locals (dissabte i diumenge).

30 D’ABRIL - 1 DE MAIG

V Jornades2016 de la

Tonyina Roja
del Mediterrani
L ’ A M E T L L A  D E  M A R

29 D’ABRIL -  16 DE MAIG

DIADA AL PORT
Degustacions, mostra de cultura japonesa i productes locals

al

#tonyinaroja16
#ametllademar

Bases: 
www.visitametllademar.com

Participa
Concurs Instagram

de 10.30 a 15.00 h 
i de 17.00 a 21.00 h

de 10.30 a 15.00 h

Organitza: Col·labora:
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 Entrants
· Gambes a la planxa
·  Carpaccio de tonyina roja amb 

sèsam a la vinagreta

  Segon
·  Dauets de tonyina roja amb 
 compota de préssec

 Postres
· Pastís casolà de poma

  Begudes 
· Vi Vall de Pou, aigües i cafès

C/ Major, 17
977 493 649

Cala Llobeta Port 35.00€
IVA Inclòs1

 Per a picar
· Amanida d’endívies amb tonyin roja i 

vinagreta de soja
· Croquetes de tonyina roja
· Mini hamburgueses de tonyina roja 

amb pa negre i tomàquet dolç
 A escollir
· Daus de tonyina roja a la planxa amb 

aire de pinya
· Marmitako de tonyina roja 
 Postres a compartir
· Assortit de rebosteria artesana  
 Begudes
· Vi blanc: Naturalis Mer Ecològic 
(DO Terra Alta)
· Aigua: Època de Benassal
· Cafè o infusió inclosos

Paratge Santes Creus s/n
977 477 155
www.campingametlla.com/es
info@campingametlla.com

2 Càmping Ametlla 39.50€
IVA Inclòs

  Aperitiu   
· Torrada de paté de tonyina

 Primer plat  
· Tàrtar de tonyina a l’aroma de 

guacamole 

 Segon plat 
· Daus de tonyina confitats amb bolets 

de temporada

 Postres
· Coulant de xocolata amb gelat de 

vainilla

 Begudes 
· Vi DO Terra Alta i cafè

Moll de Ponent, s/n
977 493 486

3 Club Nàutic - Kubala 30.00€ 
IVA Inclòs

 Vermut especial de benvinguda, 
 acompanyat amb cervesa d’arròs dels Segadors del Delta 

Olives japoneses (Edamames) + xips de tonyina amb 
sal de llimona + paté de tonyina artesanal en escabetx 

· Degustació de makis de llom (Maguro) i niguiris de 
ventresca (Toro), elaborat amb arròs NOMEN especial 
per a sushi

·  El rei de la casa: tàrtar de tonyina amb diferents caviars 
i macerat amb salsa de soja japonesa

·  Presa ibèrica de tonyina a la brasa amb salsa de ceps
·  Cassoleta d’arròs bomba NOMEN, amb morrillo 

(clatellera) de tonyina i cuetes de llagostí.
 Postres
· Assortiment japonès especial, acompanyat amb un 

xarrup de licor d’arròs dels Segadors del Delta. 
 Maridatge
· Vi blanc Aucalà, DO Terra Alta, aigües i cafès

C/ Andreu Llambrich, 74
977 456 404 / 639 080 592
www.elmolidelsavis.com
elmolidelsavis@elmolidelsavis.com

4 65.00€ 
IVA Inclòs

 Entrants a compartir
· Musclos vapor
· Tempura de seitó
· Calamars a la romana

 De segon
· Arròs melós de tonyina i llagostins 

pelats

 Postres casolans
   
 Begudes 
· Vi DO Terra Alta i cafèsC/ Cala Joanet, 6

977 456 584

5 El Pescador 35.00€ 
IVA Inclòs

 Entrants
· Cloïsses amb fesols
· Calamar a la romana
· Musclos vapor
· Daus de tonyina encebats

 Plat Principal
· Tonyina a la planxa amb ceba confitada 
 i tomàquet provençal
  
 Postres 
· Sorbet de mandarina
 
 Begudes 
· Vi DO Terra Alta, aigua,  cafè i licor

L' Alguer

C/ Trafalgar, 21
977 456 124
www.restaurantalguer.com
restaurantalguer@restaurantalguer.com

6 36.00€ 
IVA Inclòs

La Serra

C/ Bruch, 29
977 457 085
www.laserrarestaurant.com
laserra@laserrarestaurant.com

8 35.00€ 
IVA Inclòs

 Entrants
· Sashimi de tonyina roja
· Musclos al vapor
· Calamar a la romana

 Plat principal 
· Llom de tonyina roja a la brasa 
 o fregida com a casa

 Postres 
· Un postre a escollir
 Begudes
· Aigües, Vi blanc o negre DO Terra 

Alta i cafès

 Primer plat (a escollir)
·  Cassoleta de marisc
· Carpaccio de bacallà
· Tàrtar de tonyina marinada de patata i 

sèsam 
 Plat principal (a escollir)
· Tonyina roja del Mediterrani amb cebes 

morades i meló caramel·litzat
· Entrecot al gust

 Postres 
 Begudes
· Vi DO Terra Alta, aigua i cafè

C/ Miranda, 3
977 456 910

Lorena10 30.00€ 
IVA Inclòs
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 Monogràfic de tonyina 
 by La Subhasta
· Per anar fent boca: La Tapa Roja 
 “Si no n’hi ha no n’hi ha no”
· Miniburguer de tonyina amb 
 rúcula cruixent
· Pernil de ventresca amb pa i tomàquet
· Tataki de tonyina vermella amb 
 salsa ponzu
· Arròs melós amb tonyina

 Postres
· Maduixots de l’hort a la crema anglesa 

 Beguda
· Vins DO Terra Alta a escollir (Ilercavonia 

o Merian), aigües i cafès

C/ Sant Joan, 3
877 916 023
web: http://lasubhastarestaurantametllamar.com
lasubhasta@reconcept.es

La Subhasta Espai Gastronòmic9 39.00€ 
IVA Inclòs
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2 Camping Ametlla
Latitud Posició 
GPS 40,862207
Longitud Posició 
GPS 0,780065

Tots els nostres plats han estat elaborats amb Tonyina PREMIUM BALFEGÓ

 Entrants
· Amanida amb tonyina fumada

  Plat principal
·  Filet de tonyina a la planxa amb es-

calivada i patates fregides (300grs.)
 Postres
· Postres de la casa a escollir

  Begudes 
· Vi DO Terra Alta Merian blanc, 

aigua i cafè

C/ Sant Antoni, 2
T. 977 493 592

La Cuadra 39.00€
IVA Inclòs7
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Situa els 
restaurants 
al mapa!


