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salutació

De l’1 de al 30 de novembre del 2014, el Principat d’Andorra 
celebra una nova edició de  les Jornades Gastronòmiques 
de Cuina Andorrana Andorra a Taula.

De nou,  els nostres millors xefs del Principat ens 
apropen les receptes de temporada més destacades. Els 
millors restaurants del país s’uneixen en les VII Jornades 
Gastronòmiques per oferir els plats més exquisits de la 
gastronomia andorranaque es podran degustar amb els 
seus menús a partir de 20€.

Cada restaurant participant proposa un menú que 
reflecteix la qualitat i la creativitat de la seva cuina, incloent 
en aquesta deliciosa combinació els productes autòctons, 
de temporada i de proximitat, com poden ser la trumfa 
(patata), els bolets, formatges i embotits o la carn de 
vedella de qualitat d’Andorra, entre altres suculents plats.

Gràcies a la bona acollida de l’any passat,  Andorra a Taula 
es complementa amb la II Trobada de Microproductors 
de Vi els dies 28 i 29 de novembre que es celebrarà al  
Centre Cultural i de Congressos de Sant Julià de Lòria. 
Una oportunitat única per conèixer i degustar  els vins de 
més de 40 bodegues especialitzades en la microproducció 
del vi a Europa, procedents d’Andorra, Espanya, França i 
Portugal, entre d’altres.

M.I. Sr. Francesc Camp
Ministre de Turisme i Medi Ambient
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Ara fa tres anys, vàrem recuperar les Jornades 
Gastronòmiques de Cuina Andorra amb el nom de 
“ANDORRA A TAULA”. Entre els objectius que ens 
vàrem marcar, el principal era i és donar a la nostra 
cuina, a la nostra gastronomia i als nostres restaurants, 
la presència i la importància que es mereixen, amés 
d’enarborar l’estendard de la qualitat i la labor dels 
nostres professionals.

Aquests mes de novembre celebrem la VII edició de 
les Jornades Gastronòmiques de Cuina Andorrana 
“ANDORRA A TAULA”. Des del dia 01de novembre 
al 30 de novembre més d’una trentena d’establiments 
de restauració, juntament amb els  seus professionals, 
sumen els seus esforços per fer d’aquest esdeveniment  
tot un festival gastronòmic, oferint una rica i acurada 
oferta gastronòmica i culinària representativa de les 
nostres valls.

Els bolets, la carn de qualitat d’Andorra i els productes 
propis de la temporada són els protagonistes d’aquesta 
VII Edició de “ANDORRA A TAULA” que s’enllaça 
dintre de la campanya de promoció i dinamització 
turística promoguda per Andorra Turisme sota el nom 

presentació

Sr. Alex Armengol
President d’Unió Hotelera d’Andorra

Les setenes  Jornades de l´Andorra a Taula s’emmarquen 
dins l’Andorra Shopping Festival, l’esdeveniment al entorn 
del shopping iniciat el novembre del 2013 i que torna amb 
força aquest mes de novembre. Un esdeveniment que 
pretén trobar sinèrgies entre turisme, oci, cultura, medi 
ambient i gastronomia. Durant aquesta tardor, entre àpat 
i àpat, podreu gaudir de tots els atractius de l’Andorra 
Shopping Festival: obertura dels comerços fins a la mitjanit 
el dia 1 de novembre, decoracions singulars dels aparadors 
dels comerços, un showroom d’estilisme, animacions 
al carrer i un Greenpoint – un punt de recollida de roba 
de segona mà que es posarà a la venda i on els diners 
recaptats aniran a finalitats benèfiques. Finalment l’acció 
d’Art Shopping al carrer d’aquest any consistirà en obres 
efímeres realitzades per artistes andorrans al entorn de la 
moda i el shopping. 

En definitiva, una nova edició de l’Andorra Shopping 
Festival  amb nombroses sorpreses i premis us esperen. 

 Una vegada més, vull agrair la valuosa col·laboració de tots 
els restaurants participants en la tasca de donar a conèixer la 
bona cuina d’Andorra i també, a la Unió Hotelera d’Andorra 
per impulsar les jornades gastronòmiques  Andorra a Taula.

Bon profit!
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“ANDORRA SHOPPING FESTIVAL” i amb el lema “Una 
historia que comença en blanc... pot tenir mil colors”.

“ANDORRA A TAULA” és el resultat de la participació 
conjunta de molts professionals del sector, visionaris 
de que la restauració i la gastronomia del país són un 
important element d’atracció turística, cada vegada  
més preuat, valorat i exigit pels turistes i visitants del 
nostre entorn, cada vegada més globalitzat.

Les VII Jornades Gastronòmiques de Cuina Andorrana 
“ANDORRA A TAULA” ofereixen una oferta diversa 
d’establiments d’hoteleria i restauració que de bon segur 
satisfarà tots els gustos. Amb un ventall de preus de 
menús que va des dels 20’00.-€  al 30’00.-€ (I.G.I. No inclòs) 

Vull aprofitar per agrair als professionals de la restauració 
implicats en les VII Jornades Gastronòmiques de Cuina 
Andorrana “ANDORRA A TAULA” per la seva estimada 
i preuada col·laboració. També vull agrair el suport i la 
confiança del Ministeri de Turisme, d’Andorra Turisme 
i en general a tots els patrocinadors i col·laboradors, 
que fan possible un cop més que “ANDORRA A 
TAULA”  figuri en l’agenda d’activitats d’interès general. 
Per finalitzar i també imprescindible, l’agraïment a 
tots aquells que gaudireu dels menús elaborats en el 
transcurs d’aquestes jornades.

Bon profit!
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menú
restaurants adherits

 “L’estima que sentim per la cuina és el que ens motiva a 
fer coses i evolucionar, sempre amb coherència, que és 
alguna cosa que molts han perdut pel camí...” 

Paco Roncero (1969 – Act.); Cuiner

Aquest mes de novembre celebrarem la VII Edició 
de les Jornades Gastronòmiques de Cuina Andorra 
“ANDORRA A TAULA”. Del 1 de Novembre al 30 
de novembre més d’una trentena d’establiments de 
restauració ens sorprendran amb una variada i amplia 
oferta gastronòmica.

Els xefs participants en aquesta edició dintre de les 
seves creacions, donaran protagonisme als productes de 
temporada de la nostra terra, els productes de qualitat 
com la carn de vedella i els productes de próximitat, 
jugant amb els colors, aromes, sabors, olors i textures 
faran de les seves obres un esclat de plaer pels sentits.

En aquesta VII Edició de “ANDORRA A TAULA” podreu 
gaudir d’una amplia i variada oferta de propostes 
culinaries dintre d’una forquilla de preus que va des dels 
20’00.-€  fins als 30’00.-€ (I.G.I. al 4’50% no inclòs) sense 
les begudes.

Us desitgem que quant gaudiu de qualsevol d’aquests 
menús sigueu particips de la felicitat i del goig amb que 
els Xefs han preparant aquests plats i menús.

Bon àpat i bon profit!!!!





14 15
Borda del TrematCantina dels Racons

MenúMenú

13.00h-15.30h13.00h-16.00h 20.00h-22.30h20.00h-23.00h

C. Sant Miquel, 23 · AD200 Encamp · T. 831 080
www.facebook.com/restaurantbordadeltremat · restaurantbordadeltremat@outlook.com

Ctra. General de Canillo, s/n · AD100 Canillo
T. 852 877 · bodegapoblet@andorra.ad

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat (per escollir)
Amanida tèbia de favetes amb fredolics escabetxats i foie

O

Ous a la “cocotte” escalfats amb perfum de trufa

Segon plat (per escollir)
Calamars de platja amb risotto de camagrocs a la seva tinta

O

Medalló de vedella d’Andorra amb salsa de rossinyols i 
castanyes

Postres (per escollir)
Cremós de mató amb teula d’ametlla i coulis de fruits 

del bosc
O

Mil fulles de pera cuita al moment amb gelat de vainilla

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat (per escollir)
Canelons de bolets al moment

O

Carxofes amb cloïsses

Segon plat (per escollir)
Bacallà brasa amb sopa d’all

O

Trinxat amb rosbif i salsa de fricandó.

Postres (per escollir)
Tatin tèbia de peres d’hivern amb gelat de vainilla

O

Trufes de xoco i cafè

Diumenge i dilluns

+ 4,5% IGI, begudes no incloses+ 4,5% IGI, begudes no inclosesPreu:   
   28€ 

Preu:   
    25€ 
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Menú

13.00h-15.00h 20.00h-22.00h

Camp de la Tanada, s/n · AD300 Ordino · T. 736 100 / F. 736 101
www.hotelcoma.com · hotelcoma@hotelcoma.com

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat (per escollir)
Marmita de bolets  amb profiterol de foie

O

Canelons de bolets i pollastre de corral amb beixamel 
de ceps

Segon plat (per escollir)
Bacallà amb mussolina d’allioli de codony

O

Braons de xais estofats amb fredolics

Postres (per escollir)
Tatin 2014 amb pomes de l’hort amb gelat de ceps i 

salsa de llet dolça
O

Escuma de mató amb prunes macerades i la seva teula

Hotel Coma Hotel Niu Nit

Menú degustació

13.00h-15.00h 20.00h-22.00h

Ctra. General del Serrat · AD300 Ordino · T. 735 735 / F. 735 740
www.niunithotel.com · dir@niunit.com

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat
Timbal de bolets de temporada marinats, amb pernil i 

la seva vinagreta

Segon plat
Melós de moniato i formatge de cabra gratinat amb mel, 

orenga i reducció de vinagre de xerès

Tercer plat
Llom de tonyina marinat amb soja,  arrebossat amb 

sèsam i acompanyat amb porro en dues textures

Quart plat
Turnedó de cua de bou en jardí tardorenc amb espuma 

de castanyes

Postres
Mascarpone amb cítrics, caquis marinats a la menta i 

cruixent de taronja

Diumenge nit i dilluns

+ 4,5% IGI, begudes no incloses+ 4,5% IGI, begudes no inclosesPreu:   
   25€ 

Preu:   
    23€ 
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Menú degustació

13.00h-16.00h 20.00h-22.00h

Plaça de l’Esglesia, Llorts · AD300 Ordino · T. 850 667
www.eradenjaume.com · leradenjaume@andorra.ad

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat
Tasseta de brou d’olla

Segon plat
Remenat cremós d’ou amb bolets

Tercer plat
Calamarsets farcits de botifarra negra

Quart plat
Ravioli de filet de bou amb fetge d’ànec

Postres
Crep tebi amb gelat de vainilla i xocolata

L’Era d’en Jaume Topic

Menú

13.00h-16.00h 20.00h-23.30h

Carrer Major, 21 · AD300 Ordino · T. 736 102 / F. 736 101
www.topicordino.com · hotelcoma@hotelcoma.com

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat (per escollir)
Crema de carbassa amb timbal de trumfes d’Andorra, 

col d’hivern i rosta de cansalada
O

Empedrat de mongetes del ganxet, bacallà esqueixat i 
rovellons en vinagreta

Segon plat (per escollir)
Fondue de formatge amb ceps i pa de nous

O

Xup xup de cuixa de corder amb fredolics

Postres (per escollir)
Semifred de mató amb sopeta de fruits del bosc i coca 

de vidre
O

Coulant de xocolata amb castanyes i gelat de vainilla

+ 4,5% IGI, begudes no incloses+ 4,5% IGI, begudes no inclosesPreu:   
   25€ 

Preu:   
    25€ 

Diumenge nit
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Dilluns nit i dimarts

Menú degustació

13.30h-15.30h 20.30h-22.30h

Ctra. d’Arinsal, km 1,5  · AD400 La Massana 
T. 835 420 / F. 835 420 · info@calserni.com · www.bordaraubert.com

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat
Xarrup de crema de carabassa amb encenalls de pernil

Segon plat
Amanida amb colors de tardor

Tercer plat
Albergínia farcida de vedella del país

Quart plat
Guatlla a la brasa amb verdures de l’hort

Postres
Figues confitades amb nata i galetes de mantega

Borda Raubert

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat (per escollir)
Raviolis de bolets a l’oli de trufa

O

Carpaccio de vedella d’Andorra amb parmesà i foie

Segon plat (per escollir)
Lluç al forn amb llagostins i cloïsses

O

Filet de bou a la brasa amb fruits del bosc

Postres (per escollir)
Delícies de pinya a la crema de la Borda gratinada

O

Peres al vi negre

Menú

Av. del Ravell, 38 · AD400 La Massana · T. 835 154
maridatge@andorra.ad

13.15h-16.00h 20.30h-23.00h

Dimecres

La Borda de l’Avi

+ 4,5% IGI, begudes no incloses+ 4,5% IGI, begudes no inclosesPreu:   
   26€ 

Preu:   
    25€ 
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Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat (per escollir)
Amanida de rovellons confitats

O

Ous de pagès estrellats amb pernil ibèric

Segon plat (per escollir)
Rap a l’all cremat

O

Cua de  bou feta a baixa temperatura amb patates 
fregides

Postres
Carret de postres

Av. de les Comes, 3, Sispony · AD400 La Massana · T. 835 380
www.molidelsfanals.com · reserves@molidelsfanals.com

13.00h-15.30h 20.30h-22.30h

Menú

Molí dels Fanals Pizzeria Angelo

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat
Crema de carbassa amb daus de “zamburinyes”

Segon plat
Terrina casolana de foie gras i figues  sobre buquet 

d’enciams

Tercer plat
Risotto de ceps de temporada amb cruixent de pernil

Quart plat
Pollastre de corral desossat farcit de cues de gambes i 

rossinyols amb la seva salsa

Postres
Semifred de limoncello i taronja

Av. Sant Antoni, 27· AD400 La Massana · T. 738 393 / F. 813 085 
www.pizzeriaangelo.ad · angelo@cibusgroup.com

13.00h-15.30h 20.00h-23.30h

Menú degustació

+ 4,5% IGI, begudes no incloses+ 4,5% IGI, begudes no inclosesPreu:   
   27€ 

Preu:   
    25€ 

Diumenge nit i dilluns
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Diumenge nit i dilluns

Menú

13.00h-15.00h 20.30h-22.30h

Av. Príncep Benlloch, 20 · AD500 Andorra la Vella
T. 860 006 · www.1940restaurant.com · info@1940restaurant.com

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat (per escollir)
Terrina de caça del Pirineu amb amanida de raïm i 

torradetes
O

Flam de ceps amb crema de tòfona negra i xips 
de moniato

Segon plat (per escollir)
Galta de vedella del país estofada amb mongeta 

vermella
O

Pop rostit amb pebre vermell de la Vera, acompanyat 
amb patata al caliu i espàrrecs verds

Postres (per escollir)
Pastís de castanyes, poma i rom

O

Sopa de gelat de vainilla i mango amb fruits del bosc

1940 
Restaurant

Menú degustació

13.00h-16.00h 20.00h-23.00h

C. Prat de la Creu, 8  · AD500 Andorra la Vella 
T. 846 484 · info@treseixos.com · www.treseixos.com

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat
Mini amanida de pedrers amb foie mi cuit

Segon plat
Crema de bolets amb formatge

Tercer plat
Llom de bacallà amb ceba caramel·litzada

Quart plat
Baveta de vedella del país amb salsa 3eixos i 

patata al caliu

Postres
Arròs amb llet i gelat de tiramisú

3 Eixos

+ 4,5% IGI, begudes no incloses+ 4,5% IGI, begudes no inclosesPreu:   
   25€ 

Preu:   
    25€ 
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Menú degustació

13.00h-15.00h 20.00h-23.30h

C. Maria Pla, 13 · AD500 Andorra la Vella · T. 805 805 / F. 868 180
www.angelo.pizzerie.com · adminitracio@pizzeriaangelo.com

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat
Patata dolça fregida amb salsa  roquefort suau

Segon plat
Pa de vidre amb sobrassada, sèsam i mel

Tercer plat
Bombó de formatge brie, amb fruita vermella i vinagreta 

de gerds

Quart plat
Hamburguesa de vedella amb ceps, tomàquet, ceba 

confitada i salsa de foie gras

Postres
Sopa de maduixes amb sorbet

Angelo & Friends

+ 4,5% IGI, begudes no inclosesPreu:   
   22€ 

Menú

13.00h-16.00h 20.00h-23.00h

Ctra. de la Comella, 2 · AD500 Andorra la Vella · T. 874 920
www.bordaestevet.com · bordaestevet@quarsandorra.com

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat (per escollir)
Amanida tèbia de verdures amb rossinyols i cansalada

O

Trinxat de la Borda amb rosta i botifarra negra

Segon plat (per escollir)
Truita de riu amb salsa d’ametlles i pernil

O

Pollastre de pagès amb prunes a l’estil de l’àvia

Postres (per escollir)
Semi fred de iogurt i castanyes

O

Pastís Tatin amb gelat de vainilla

Borda Estevet

+ 4,5% IGI, begudes no incloses Preu:   
    28€ 
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Menú

13.00h-16.00h 20.00h-23.00h

C. Dr. Vilanova, 7 · AD500 Andorra la Vella 
T. 869 999 · lbp1630@andorra.ad

Diumenge nit i dilluns

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat (per escollir)
Escudella barrejada

O

Trinxat de la borda amb bolets

Segon plat (per escollir)
Civet de senglar amb trumfa i verdureta

O

Arròs amb crosta de llobarro

Postres (per escollir)
Crema catalana amb maduixes i pinyons

O

Pastís de poma caramel·litzat amb gelat de vainilla

Borda Pairal 
1630

+ 4,5% IGI, begudes no inclosesPreu:   
   25€ 

Diumenge nit i dilluns nit

Menú

13.30h-15.00h 20.30h-23.00h

C. La Llacuna, 12 · AD500 Andorra la Vella 
T. 829 948 / F. 823 104· calaconxita@yahoo.es

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat (per escollir)
Amanida de tomàquet cor de bou amb ventresca 

a la seva vinagreta suau
O

Raviolis de bacallà al gust de la Conxita

Segon plat (per escollir)
Xai al forn amb la seva guarnició de moniatos i castanyes

O

Fricandó de vedella del país amb bolets dels cortals

Postres
Postres a escollir

Ca la Conxita

+ 4,5% IGI, begudes no incloses Preu:   
    25€ 
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Menú degustació

13.00h-15.30h 20.00h-22.30h

Antic Carrer Major, 9 · AD500 Andorra la Vella
T. 828 922 / F. 828 922 · canbenet@hotmail.es

Dilluns

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat
Remenat de camagrocs amb jabugo

Segon plat
Saltejat de ceps amb foie gras.

Tercer plat
Cargols a la llauna

Quart plat
Caldereta de llamàntol amb bolets

Postres
Tarta Tatin amb crema de llet

Can Benet

Menú degustació

13.00h-15.30h 20.30h-22.30h

C. Mestre Xavier Plana, 6 · AD500 Andorra la Vella · T. 822 397 / F. 861 504
www.restaurantcanmanel.com · canmanel@andorra.ad

Dimarts nit i dimecres

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat
Crema de carbassa acompanyada amb tacs de donja, 

crostonets del forner i verdureta al vapor

Segon plat
Ou a la “cocotte”  a la crema i trufat amb ceps

Tercer plat
Mar i muntanya de pop i peu de porc a l’andorrana 

sobre trinxat de tardor

Quart plat
Melós de vedella, dels nostres ramaders, estofat amb 

fredolics i servit dins una cassoleta de pa

Postres
Cornets de pasta de full, farcits de crema andorrana i 

nata sobre salsa de nous

Can Manel

+ 4,5% IGI, begudes no incloses+ 4,5% IGI, begudes no inclosesPreu:   
   30€ 

Preu:   
    25€ 
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El Bon Racó

Menú degustació

13.00h-16.00h 20.00h-23.00h

Av. de Salou, 86. Santa Coloma · AD500 Andorra la Vella · T. 721 616
F. 722621 · www.bonraco.com · bonraco@andorra.ad

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat
Torrada de pernil i encenalls de foie gras

Segon plat
Amanida tèbia de salmó fresc amb cabdells 

acompanyada amb vinagreta de Xerès

Tercer plat
Cassoleta de fideus amb bolets i fetge d’ànec gratinat

Quart plat
Magret d’ànec amb escalunyes

Postres
Tarta Tatin amb nata i gelat de vainilla

+ 4,5% IGI, begudes no inclosesPreu:   
   25€ 

Aperitiu
BLANC:  Andorra Shopping Festival

Primer plat
TARONJA: Tàrtar de salmó amb sunomono, carbassa i 

taronja

Segon plat
VERD: Saltat d’espàrrecs, carxofa, pèsols amb pesto de 

menta i cruixent d’arròs i espinacs

Tercer plat
NEGRE: Sípia estofada amb ceba confitada amb la seva 

tinta i back de quinoa

Quart plat
GROC: Pollastre a baixa temperatura al curry amb pinya 

calenta

Postres
COLORS: Desgel de fruites cru en textures

13.00h-15.00h 20.00h-23.00h

Menú degustació

C. de les Canals, 24 · AD500 Andorra la Vella · T. 877 777 / F. 820 983
www.andorraparkhotel.com · rrpp.park@andorraparkhotel.com

És Andorra 
Park Hotel

+ 4,5% IGI, begudes no incloses Preu:   
    30€ 
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Menú

Av. Meritxell, 87-89 · AD500 Andorra la Vella · T. 877 500 / F. 877 501
www.hotelhusacentric.com · husacentric@andorra.ad

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat (per escollir)
Sopa de ceba amb ceps del país confitats amb 

l’ou escalfat
O

Canelons de pollastre de pagès rostit amb murgues i 
beixamel de fetge d’oca

Segon plat (per escollir)
Llom de truita salmonada en escabetx amb 

verduretes de l’hort i trumfes d’Andorra confitades
O

Galtes de porc en baixa temperatura sobre niu de 
ceba confitada farcida de bolets i foie

Postres (per escollir)
Ventall de peres al vi amb gelat dolç de llet i 

teula cruixent
O

Mini pastís de poma caramel·litzada amb xips 
d’ametlles al Calvados

Hotel Cèntric

+ 4,5% IGI, begudes no inclosesPreu:   
   25€ 

20.00h-22.30h

Menú

12.30h-15.45h

Av. Meritxell, 11 · AD500 Andorra la Vella
T. 880 108 / F. 880 001 · www.pyrenees.ad · rmur@pyrenees.ad

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat (per escollir)
6 ostres fines de claire núm. 3

O

Canelons de carn trufats

Segon plat (per escollir)
Llom de bacallà al forn amb pebrots escalivats

O

Medalló de vedella del país amb bolets

Postres (per escollir)
Crema catalana

O

Mousse d’avellana

La Bohème
C.C. Pyrenées

+ 4,5% IGI, begudes no incloses Preu:   
    24€ 
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Minim’s

Menú degustació

12.45h-15.45h 20.45h-22.45h

Antic Carrer Major, 5 · AD500 Andorra la Vella
T. 867 511 · minims@live.com

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat
Amanida de tomata amb remolatxa i rovellons 

al vinagre

Segon plat
Caneló gegant amb beixamel

Tercer plat
Closca de marisc gratinada amb pa ratllat

Quart plat
Confitat de falda de vedella d’Andorra guisada amb ceps

Postres
Menjar blanc amb carquinyolis

Diumenge i dilluns

Menú degustació

C. Bonaventura Riberaigua, 8 · AD500 Andorra la Vella
T. 861 001 · www.plat-in.net · plat-in@plat-in.net

13.00h-15.45h 20.00h-22.30h

Diumenge tot el dia, dilluns i dimarts nit

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat
Creps de ceps i pernil ibèric, mesclum i sorbet de salsa 

de formatge de cabra

Segon plat
Tricorni de brandada de bacallà, carxofes i bacon

Tercer plat
Jarret de vedella d’Andorra bresat amb camagrocs, 

trumfes i tòfones

Quart plat
Crema cremada de carbassa i ceps

Postres
Tarta fina de pomes del Pirineu, gelat d’avellanes 

caramel·litzades

Plat’in

+ 4,5% IGI, begudes no incloses+ 4,5% IGI, begudes no inclosesPreu:   
   25€ 

Preu:   
    27€ 
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Plató Arthotel

Menú degustació

13.00h-15.30h 20.00h-22.30h

C. Prat de la Creu, 12-25 · AD500 Andorra la Vella
T. 760 303 / F. 760 304 · www.restaurantplato.com · arthotel@andorra.ad

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat
Mini caixa de trumfes amb salsa brava

Segon plat
Saltejat de bolets de tardor amb bull negre

Tercer plat
Bacallà confitat amb cap i pota

Quart plat
Hamburguesa d’onglet de bou amb ceba 

caramel·litzada

Postres
Coulant de xocolata amb gelat de Baileys

+ 4,5% IGI, begudes no inclosesPreu:   
   25€ 

Menú degustació

Crta. de la Rabassa, km 8. Naturlandia  · AD600 Sant Julià de Lòria
T. 741 444 · www.naturlandia.ad · info@naturlandia.ad

13.00h-16.00h

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat
Ravioli d’escamarlans i ceps amb reducció cremosa

Segon plat
Escudella de l’àvia en terrina

Tercer plat
Salmó confitat a baixa temperatura amb 

trinxat de bolets

Quart plat
Cruixent de carn andorrana amb moniato i 

llit de patata a l’aroma d’all

Postres
Pastís cremós de xocolata  amb escuma de cafè o 

vainilla amb els seus cruixents

La Rabassa 
Naturlandia 
Cota 1600

+ 4,5% IGI, begudes no incloses Preu:   
    25€ 
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Pizzeria Angelo

Menú degustació

Av. Rocafort, 27 · AD600 Sant Julià de Lòria
T. 742 274 / F. 813 085 · www.pizzeriaangelo.ad · angelo@cibusgroup.com

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat
Crema de patata amb oli de tòfona i cruixent de ceps

Segon plat
Carpaccio de pop amb pebre vermell i patata bullida

Tercer plat
Trinxat casolà amb botifarra negra i cansalada virada

Quart plat
Cua de bou amb salsa de vi i xips de moniato

Postres
Pa de pessic amb escuma de formatge, codony i 

fruits vermells

Menú

13.00h-16.00h13.00h-15.30h 20.30h-23.30h20.00h-23.30h

C. Francois Miterrand, 6 · AD700 Escaldes-Engordany · T. 846 046
www.facebook.com/andburgerzero · andburgerzero@gmail.com

AndBurger Zero

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat (per escollir)
Crema de carbassa amb tòfona i formatge pecorino

O

Amanida d’escarola amb magrana, mandarina, 
pomelo rosa i neu de formatge de cabra del Pirineu

Segon plat (per escollir)
Filet de vedella d’Andorra amb trinxat d’escarola i 

fredolics i salsa de vi negre
O

Andburger amb foie d’ànec i cruixent de vegetals amb 
melmelades de mora, codony i castanya

Postres (per escollir)
Torre de xocolates

O

Mil fulls de poma amb gelat de ristretto

+ 4,5% IGI, begudes no incloses+ 4,5% IGI, begudes no inclosesPreu:   
   22€ 

Preu:   
    20€ 
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Deimos - IÖ

Menú degustació

16.00h-16.30h 20.30h-22.30h

Parc de la Mola, 10 · AD700 Escaldes-Engordany · T. 800 984
www.caldea.ad · ramon.cabiscol@caldea.ad

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat
Foie mi cuit amb codony, gambes i vinagreta de corall

Segon plat
Arròs amb formatge “Tou dels Til·lers” i figues

Tercer plat
Bacallà amb parmentier d’ortigues i saltejat de carxofes

Quart plat
Onglet de bou amb polenta de bolets i cremós de 

carbassa

Postres
Fondant de xocolata amb gelat de castanyes i gelatina 

de moscatell

+ 4,5% IGI, begudes no inclosesPreu:   
   25€ 

Menú

12.30h-17.00h 19.30h-01.00h

C. Isabelle Sandy, 3 · AD700 Escaldes-Engordany · T. 820 692/ F. 863 130
www.restaurantdondenis.com · restaurantdondenis@andorra.ad

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat (per escollir)
“Poke” de tonyina fresca amb brots de l’hort

O

Timbal de trumfa amb peu i morro de porc i 
pedrers d’ànec

Segon plat (per escollir)
“Llumet” de palangre sobre fons de ceba caramel·litzada 

gratinada amb allioli de pebrots vermells
O

Cuixa de pollastre farcida de bolets del Pirineu a la 
salsa de vi negre

Postres (per escollir)
Terrina de plàtan amb gelat de mango i 

cruixent de festucs
O

Struddel de pasta fullada amb fruita i crema

Don Denis

+ 4,5% IGI, begudes no incloses Preu:   
          23€ 
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13.00h-15.30h 20.00h-22.30h

Menú degustació

Av. del Prat Gran, 3-5 · AD700 Escaldes-Engordany · T. 760 760 / F. 760 800
www.andorrafenixhotel.com · restauracio@daguisa.com

Kronos
Hotel Fènix

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat
Coca de mi-cuit trufat, ceba confitada, figues i 

pernil d’ànec

Segon plat
Envoltinis de ceps i escamarlans i el seu coral amb 

pinyons

Tercer plat
Llobarro salvatge amb codony, carbassa i romesco

Quart plat
Civet de cérvol amb llenegues i castanyes

Postres
Bosc de tardor (castanya-xoco-trufa)

Menú degustació

Av. del Fener, 24 · AD700 Escaldes-Engordany 
T. 861 810 · lanovaforquilla@hotmail.es

19.30h-22.30h

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat
Raviolis de pasta fresca cruixents farcits de gambes i 

porros confitats

Segon plat
Coca de fulles tendres amb cruixent de formatge de 

cabra i fruits vermells

Tercer plat
Llom de bacallà a l’all cremat i vinagre de sidra amb 

favetes

Quart plat
Cua de vedella d’Andorra farcida amb ceps en el seu suc

Postres
Crema de vainilla gratinada amb fruits vermells i 

gelat de violeta

La Nova Forquilla

+ 4,5% IGI, begudes no incloses+ 4,5% IGI, begudes no inclosesPreu:   
   30€ 

Preu:   
    26€ 

F a ov ro quN i lla aL Restaurant

Diumenge nit i dilluns nit
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Menú degustació

Av. del Fener, 17 · AD700 Escaldes-Engordany
T. 877 000 / F. 861 642 · www.hoteldelfos.com · restauracio@daguisa.com

La Tapad’eraHotel Delfos

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat
Carpaccio de gamba vermella a l’all de les Pedroñeras

Segon plat
Amanida de brots de tardor i gall de corral

Tercer plat
Llom de corbina en escorça de pipes, sopa de carbassa 

i navalles

Quart plat
Presa d’ibèric a la brasa de carbó amb salsa de torrons i 

saltat de bolets de tardor

Postres
Mató del Pirineu farcit de fruits del bosc amb salsa de mel

+ 4,5% IGI, begudes no inclosesPreu:   
   30€ 

Menú degustació

Av. Carlemany, 36 · AD700 Escaldes-Engordany · T. 800 555 / F. 813 869
www.tavernes-andorra.com · administracio@gruparima.com

13.00h-15.30h 20.00h-22.30h

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat
Trinxat de verdures amb patates

Segon plat
Bacallà gratinat al nectum d’avet d’Andorra

Tercer plat
Cua de brau damunt llit d’arròs pilaf

Quart plat
Filet de vedella amb verdures saltejades

Postres
Mousses de xocolata i pastís de fruits del bosc

La Taverna 
d’Excalibur

+ 4,5% IGI, begudes no incloses Preu:   
    29€ 

Cuina permanent
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Cuina permanent

Menú degustació

Av. Carlemany, 59 · AD700 Escaldes-Engordany · T. 800 555 / F. 813 869
www.tavernes-andorra.com · administracio@gruparima.com

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat
Foccacia de bolets saltejats al romaní

Segon plat
Carpaccio de salmó fresc amb ceba tendra i oli d’oliva

Tercer plat
Escalopines de vedella a la crema amb verdures 

glacejades

Quart plat
Ossobuco a la milanesa acompanyat de pasta fresca

Postres
Tiramisú i pizza de Nutella

La Taverna 
Italiana

Menú

Carrer del Parnal, 4 · AD700 Escaldes-Engordany
T. 813 545 · www.cruenoteca.com · laenoteca@andorra.ad

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat (per escollir)
Amanida tèbia i cruixent de foie, poma i bolets

O

Crema de moniato amb oli de tòfona i mill fulls
de boletus

Segon plat (per escollir)
Rable de conill farcit a l’antiga amb crema de castanyes i 

reducció de merlot
O

Morro de bacallà amb crosta  de peus de porc, 
puré de trumfes i bolets

Postres (per escollir)
Sopa calenta de xocolata amb perles de pera d’hivern

O

Clafoutis de tardor

L’Enoteca

13.00h-15.00h

+ 4,5% IGI, begudes no incloses+ 4,5% IGI, begudes no inclosesPreu:   
   29€ 

Preu:   
    25€ 

Diumenge
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Menú degustació

Plaça dels Co-princeps, 5 · AD700 Escaldes-Engordany · T. 871 400 / F. 871 444
www.rocblanchotels.com · hotelrocblanc@rocblanchotels.com

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat
Amanida de tardor, bolets i cruixent de moniato

Segon plat
Ravioli de ceps amb pil-pil de bacallà

Tercer plat
Calamar de potera farcit de ibèric amb salsa de cacau

Quart plat
Melós de boví amb vi ranci i embolcall de fruits secs i 

porros

Postres
Xuxo de shitakes amb gelat de llet de cabra

L’Entrecôte
Hotel Roc Blanc

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat
Llom de tonyina damunt pa de vidre amb salsa de 

tàperes i anxoves

Segon plat
Crema de poma amb créixens i cruixent d’ibèric

Tercer plat
Raviolis de carxofes amb reducció de vi de panses

Quart plat
Melós de vedella d’Andorra damunt puré de carbassa i 

foie d’ànec a la planxa

Postres
Cruixent de mango amb gelat de vainilla

Menú degustació

13.00h-15.30h 20.00h-22.30h

Av. Carlemany, 95 · AD700 Escaldes Engordany · T. 826 667 / 808 393
F. 822 968 · www.lescloses.com · landalescloses@gmail.com

Pizzeria la Plazzeta

+ 4,5% IGI, begudes no incloses+ 4,5% IGI, begudes no inclosesPreu:   
   25€ 

Preu:   
    26€ 

12.30h-15.30h 20.00h-23.00h

Dimarts
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Pizzeria Angelo

Menú degustació

C. de la Unió, 9-11 · AD700 Escaldes-Engordany · T. 805 810 / F. 868 180
www.pizzeriaangelo.ad · adminitracio@pizzeriaangelo.com

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat
Cassoleta de mousse de carbassó amb llagostins

Segon plat
Pastís de poma amb foie gras i reducció de brou de carn

Tercer plat
Delícia del mar: llenguado, vieires i gambes amb 

suquet a l’aroma de safrà

Quart plat
Medalló de filet de vedella del país amb salsa de vi i 

fruits vermells

Postres
Sopa freda de llimona cremada amb gelat de gerds

13.00h-15.30h 20.00h-23.30h

+ 4,5% IGI, begudes no inclosesPreu:   
   28€ 

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat
Amanida de tardor amb fruits secs, tàrtar de tomàquet i 

tallarines de sèpia

Segon plat
Caldereta de llamàntol amb mongeta blanca de Santa Pau

Tercer plat
Fricandó de vedella amb bolets del Pirineu i 

trumfes gratinades

Quart plat
Arròs melós de muntanya amb bolets

Postres
Pastís de poma amb moscatell

Menú degustació

C. Esteve Albert s/n Complex Prat del Roure· AD700 Escaldes Engordany 
T. 8457 77 · www.pratdelroure.com · pratdelroure@andorra.ad

Prat del Roure

+ 4,5% IGI, begudes no incloses Preu:   
    25€ 

13.00h-15.00h 20.00h-22.00h

Diumenge nit
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Tic-Tapa

Menú

Passeig Font Caminal, local LA4-5 · AD700 Escaldes-Engordany 
T. 813 969 · restaurantictapa@gmail.com

Aperitiu
Andorra Shopping Festival

Primer plat (per escollir)
Raviolis de pera i formatge a la crema de carbassa

O

Pebrot del piquillo farcit de vieires amb fideus 
d’algues de mar

Segon plat (per escollir)
Bacallà al romesco gratinat a la mussolina d’allioli

O

Mil fulles de filet de bou al foie amb fruits del bosc

Postres (per escollir)
Tartin de poma al Calvados

O

Flam d’ous casolà

13.00h-16.30h 20.00h-23.30h

+ 4,5% IGI, begudes no inclosesPreu:   
   25€ 

anotacions



ORGANITZA:

PATROCINA:

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

Establiments Vidal
Jecom Disseny

Gràfiques Andorranes
#Digui

anotacions



  

  SERVEI INTEGRAL Telf: 720 700

   GENERALISTA TEMPERATURA AMBIENT

Alimentació,cafè, licors, vins, cerveses, productes 
de drogueria industrial i gran consum, perfumeria, 
parafarmàcia ...

ALIMENTACIÓ REFRIGERADA

Productes làctics, alimentació refrigerada,
formatges, xarcuteria, pernils ibèrics, anxoves ...

PRODUCTES D'IMPULS

Xips, fruits secs, xocolatines, caramels, 
xiclets, galetes, brioixeria ...

MATERIAL PROFESSIONAL HOSTALERIA

Productes de menage, material de cuina, 
maquinària, mobiliari, utensilis ...

T   R   O   T   A
XARCUTERIA SELECTA

DEL PIRINEU






