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GUIA DE RESTAURANTS DEL CENTRE HISTÒRIC D’ANDORRA LA VELLA
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Benvinguts!
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Si hi ha un indret on es concentra l’oferta gastronò-
mica més gran i variada del nostre país, és al centre 
històric. 
A l’entorn de l’església de Sant Esteve i de la plaça 
Rebés s’hi aplega una concentració important 
d’establiments que s’han popularitzat per oferir una 
cuina que va néixer històricament de la mà de cuiners 
i restauradors que en èpoques ancestrals es van esta-
blir en aquests rodals. 
Establiments com l’Hotel Mirador, l’Hostal Calones, la 
Fonda Cisco de Sans, l’Hotel Pyrénées o el Restaurant 
Versalles van ser els precursors i van posar la prime-
ra pedra de la cuina tradicional, i alhora actual, que 
avui ofereixen nombrosos professionals que, amb el 
seu esforç i convençuts de l’important llegat que els 
han deixat els seus predecessors, des de la parcel·la 
que els pertoca, des del tipus de cuina que ofereixen, 
treballen per fer les coses ben fetes. 
Els curiosos de la gastronomia i els amants de la cui-
na elaborada amb els millors productes del mercat, 
trobaran en el gran ventall de propostes que oferei-
xen els establiments del centre històric, una taula i 
uns professionals que satisfaran els seus gustos, per 
molt exigents que siguin.
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RESTAURANT 1940
Av. Príncep Benlloch, 20 bis - AD500 Andorra la Vella 

Tel. (+376) 860 006
info@restaurant1940.com
www.restaurant1940.com

Horari: De 13 a 15 h i de 20.30 a 22.30 h
Festa setmanal: No 
Vacances: : 15 dies després de setmana santa

1940
A la carta s’aprecia l’equilibri. Es parteix de productes 
de muntanya i se cerquen noves visions per a plats 
que tenen les seves arrels en la cuina tradicional. Hi 
ha recerca de combinacions i presentacions atrac-
tives i es nota que hi ha il·lusió. El menú setmanal 
inclou 7 primers, 7 segons i 7 postres a 14 euros, 
impostos inclosos. Especialitats zonals i de creació i 
tapes. A tot això cal afegir-hi els suggeriments segons 
la temporada. 
Tenen parking i wifi gratuit.
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RESTAURANT ANDBURGUER ZERO 
Cap del Carrer, 9 - Andorra la Vella 

Tel. (+376) 817 771 
mllovera@andorra.ad 

Marcel Llovera

Horari: De 12 a 16 h i de 20 a 23.30 h
Festa setmanal: Dilluns nit i dimarts 
Vacances: No

Andburguer zero 
Una proposta basada en l’hamburguesa elaborada 
amb carn de vedella d’Andorra de gran qualitat acom-
panyada de guarniments originals i divertits. Totes 
les hamburgueses estan cuites al forn de llenya i, 
entre d’altres, ens ofereixen la Clàssica, la Mòdena, la 
Madrid-Barcelona, la Ibèrica i l’entrepà calent de ve-
della. Una fórmula ideal de menjar ràpid de qualitat a 
preus molt assequibles. La capacitat de l’establiment 
és per a 15 comensals a l’interior i per a 25 a la te-
rrassa exterior, molt ben condicionada i coberta.
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RESTAURANT BODEGA POBLET 
C/Alzinaret, 6 - AD500 Andorra la Vella

Tel. (+376) 862 722 
bodegapoblet@andorra.ad

Albert Coll

Horari: De 13 a 15.30 h i de 20 a 23 h
Festa setmanal: Diumenge i dilluns 
Vacances: Una setmana el mes de març i una setmana el mes de 
setembre.

Bodega Poblet  
Cuina de tapes i ració, on destaquen plats com el 
risotto acquarello de ceps, el bacallà amb tempura, 
les galtes de porc rostides amb patates amb crosta i 
els raviolis de vedella del país amb vi negre. Els plats 
són molt elaborats, d’una complexitat que demostra 
una tècnica depurada i molta delicadesa. S’aprecia un 
compromís amb la qualitat de les matèries primeres, 
els punts de cocció i la puresa dels gustos.
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BON DIA CAFÈ DE LA PLAÇA
Plaça del Poble, s/n - AD500 Andorra la Vella

Tel. (+376) 863 456 
info@bondiacafe.com 

Francesc Medina

Horari: A partir de les 8 h, cuina permanent

Bon dia cafè
Cafeteria, Snack Bar, plats de menú, plats combinats, 
hamburgueses i tapes variades.
Per encàrrec s’organitzen tota mena d’àpats per a 
grups, particulars i empreses, així com presentacions 
de productes i serveis.
Sala per 80 pax disponible amb exclusiva.
Terraza, wifi i saló recreatiu.
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RESTAURANT CA LA CONXITA 
C/ La Llacuna, 12 - AD500 Andorra la Vella 

Tel. (+376) 829 948 
calaconxita@yahoo.es 

Conxita Martínez 

Horari: De 13 a 15 h i de 20.30 a 23 h
Festa setmanal: Diumenge i dilluns a la nit                                         
Vacances: No

Ca la Conxita
Cuina casolana i de mercat basada en el receptari 
més tradicional, en què destaquen plats com els mus-
clos a la llauna, els peus de porc amb escamarlans, 
les mandonguilles amb bolets, els canelons i una gran 
varietat de pasta italiana. Bona atenció al client.
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RESTAURANT CAN BENET 
Antic Carrer Major, 9 - AD500 Andorra la Vella 

Tel. (+376) 828 922 
canbenet@hotmail.es 

Josep Maria Benet

Horari: De 13 a 15.30 h i de 20 a 22.30 h
Festa setmanal: Dilluns 
Vacances: Del 15 al 30 de juny

Can Benet  
Està situat en una borda antiga amb una decoració 
modernista que hi conjuga a la perfecció. Tenen una 
gran oferta de cuina de mercat i treballen molt bé 
el foie gras, la tòfona, els bolets i els fruits del bosc. 
Ofereixen un menú de sidreria i una quinzena de plats 
del dia. Peix fresc variat i preparat de diverses mane-
res, com el rap a la donostiarra, l’orada a l’espatlla i 
els llagostins a la planxa, sense oblidar les seves fa-
moses calderetes de peix. Treballen molt bé les carns, 
els civets de cérvol i de porc fer i el filet de bou amb 
la salsa de tòfones. Disposen d’un celler assortit amb 
les millors collites de vins espanyols i francesos.
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RESTAURANT CAN MANEL
C/ Mestre Xavier Plana, 4 - AD500 Andorra la Vella 

Tel. (+376) 822 397
www.restaurantcanmanel.com
canmanel@andorra.ad 

Horari: De 13 a 15.30 h i de 20.30 a 22.30 h                              
Festa setmanal: Dimarts vespre i dimecres
Vacances: Últims 20 dies de Juliol

Can Manel
Segona generació de la família Flinch al capdavant 
d’aquest restaurant. El Manel, el fundador, va posar 
les bases d’una cuina tradicional en la qual desta-
caven plats muntanyencs, cargols, carns a la llosa, 
guisats i civets. Avui, el seu fill Carles, amb una 
concepció actual de la cuina, proposa uns plats que, 
sense perdre l’essència del seu origen, destaquen per 
la innovació i la creativitat. A la sala, la senyora Pe-
pita, la mestressa de la casa, dirigeix un servei atent 
i professional. Tenen carta de plats sense gluten i 
una important carta de vins amb un bon nombre de 
referències de vins dolços de postres.
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RESTAURANT CAVA RONALDO 
C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 7 - AD500 Andorra la Vella 

Tel. (+376) 820 175
lacavaronaldo@andorra.ad 

Ronaldo Bautista

Horari: De 13 a 15.30 h i de 20.30 a 23 h
Festa setmanal: Diumenge nit i dilluns nit 
Vacances: No

Cava Ronaldo
La cuina d’en Ronaldo està pensada per acontentar 
tot tipus de clientela. Ofereix diversos menús, un al 
migdia de dilluns a divendres a 10,50 euros; un menú 
tradicional amb 4 primers, 4 segons i postres per 
escollir a 15,50; i un menú especial a 22 euros. Tot 
això amb una bona carta de suggeriments que canvia 
segons la temporada. Periòdicament, també proposa 
menús temàtics: marisc, calçotades, etc.
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RESTAURANT CIGNE&DELICIOUS 
Cap del Carrer, 1 - AD500 Andorra la Vella 

Tel. (+376) 824 203 
www.cigne&delicious.com
cigne&delicious@gmail.com

Horari: de 8 a 23 h
Festa setmanal: diumenge a la tarda
Vacances: No

Cigne&Delicious 
COSES BONES PER MENJAR I BEURE. Aquest és el nostre 
lema i això és el que els nostres clients podran trobar tot el 
dia. Des d’un bon suc natural amb un croissant acabat de fer 
al nostre forn, fins a un pastís deliciós de crema merenga-
da. Cuina elaborada amb productes locals i de proximitat. 
Entrepans i torrades combinats amb el que més t’agradi. 
Amanides delicioses i sanes amb productes de temporada 
o la cuina al vapor de les receptes LÉKUÉ, els ous i l’univers 
infinit de combinacions que ofereixen, com ara les truites, 
els ous escumats o els ous durs, combinats amb un humil 
ingredient com la trumfa (patata) fins al sofisticat foie o la 
deliciosa trufa. I tot plegat regat amb cervesa fresca de les 
millors marques o els vins més reconeguts del mercat. I si 
el temps ho permet, pots gaudir de la terrasseta a la fresca 
per fer més agradable la teva estada entre nosaltres.
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RESTAURANT DOS CAÇADORS 
Plaça Rebés, 2 - AD500 Andorra la Vella 

Tel. (+376) 827 467 
rrhhogermanscruz@andorra.ad 

Toni Cruz

Horari: De 13 a 16 h i de 20 a 23 h. Al mes d’agost, de 13 a 23 h 
(cuina permanent)
Festa setmanal: No
Vacances: No

Dos caçadors
Extensa carta de cuina popular tradicional. Entre al-
tres especialitats ofereixen una bona relació qualitat 
preu en peix i marisc. La carta inclou carns a la brasa 
i, en temporada, ofereixen plats a base de productes 
del temps, bolets, calçots, xicoies i fruits del bosc. 
Disposen de dos terrasses exteriors que funcionen tot 
l’any amb una cabuda d’unes 60 persones.
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RESTAURANT EL GRILL DELS GRANS MAGATZEMS PYRÉNÉES
Av. Meritxell, 11 - AD500 Andorra la Vella

Tel. (+376) 880 000 

Horari:       
De 12.30 a 15.45 h                           
Festa setmanal: No           
Vacances: No

Autoservei, amb un bufet d’amanides complet, plats 
del dia a partir de 4.60 euros, amb assortiment de 
carns i peixos a la planxa. Tot en un ambient còmode, 
amb el servei ràpid que requereix aquest tipus de 
restauració.

El grill
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RESTAURANT EL REBOST DEL PADRÍ 
Carrer de la Vall, 18 - AD500 Andorra la Vella

Tel. (+376) 821 212 
elrebostdelpadri@hotmail.com 

Josep Escolà

Horari: Hores convingudes amb reserva prèvia 
Festa setmanal: 
Diumenges i festius 
Vacances: No

El rebost del padrí
La singularitat d’aquest establiment és que ofereix 
servei per a grups de com a mínim de 8 persones. 
L’establiment té capacitat per a una trentena de co-
mensals degudament acomodats que gaudiran d’una 
proposta d’especialitats basades en productes propis 
de l’agricultura i la ramaderia andorranes, cuinades 
pel xef Christian Zanchetta, que estudia amb els 
clients els menús personalitzats per a cada celebra-
ció. Una fórmula ideal per a festes familiars, àpats 
d’empresa i celebracions de tots tipus.



32  



 

  33

ELS TEUS SENTITS 
Antic Carrer Major, 3 - AD500 Andorra la Vella

Tel. (+376) 869 069 
elsteussentits@gmail.com 

Alexandre Brice

Horari cuina: De dilluns a divendres de 10.30 a 22.30 h i dissabte 
d’11.30 a 23.30 h
Festa setmanal: Diumenge 

Els teus sentits
Un local ple de poesia, colors i sabors. Un lloc re-
laxant i cosmopolita amb música chill out on podràs 
descobrir una varietat de més de 60 creps dolces o 
salades, amanides creatives, menús i plats equili-
brats i elaborats amb productes frescos. També som 
especialistes en tes Natural Premium (blanc, negre, 
vermell, blau, rooibos...), cafès selectes Nespresso, 
batuts, gofres i pastissos casolans. A més a més, 
tenim una selecció de vins, sidres i cerveses, una 
terrassa chill out, i de dijous a dissabte, durant les 
càlides nits d’estiu, podeu assaborir uns deliciosos 
còctels i gintònics acompanyats d’una música re-
laxant i un entorn romàntic. 
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RESTAURANT EXIMI 
C/ La Llacuna, 5 - Cap del Carrer - AD500 Andorra la Vella

Tel. (+376) 827 829
bernarassie@andorra.ad 

Pere Cervós, Bernard i Nicole Assié 

Horari: De 13 a 15.30 h i de 20 a 23 h
Festa setmanal: Diumenge 
Vacances: No

Eximi
Cuina tradicional amb bona relació qualitat/preu. 
Peus de porc, tripes preparades de diverses maneres, 
fricandó i productes de l’ànec. Plats molt elaborats 
que el client pot demanar en conserva per emportar. 
Carta de tapes. Disposen d’espai per a tota mena de 
banquets i celebracions. El local disposa també d’una 
selecta enoteca i de botiga gastronòmica.
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RESTAURANT HOSTAL CISCO DE SANS 
C/ Anna Maria Janer, 4 - AD500 Andorra la Vella

Tel. (+376) 863 188 
info@hostalciscodesans.com 

Maria Rosa Riera

Horari: De 13 a 15 h i de 20 a 22 h
Festa setmanal: Dilluns
Vacances: Tancat els dies 24 i 25 de desembre 

Hostal Cisco de Sans
Antiga casa pairal que data de l’any 1760.
És un restaurant familiar en el qual la Sra. Rosa Riera 
ens ofereix un segell especial en cuina casolana amb 
productes frescos. Elaboració de plats de cuina de 
muntanya.
L’establiment té una capacitat per a 20 persones, 
ofereixen un menú diari (de dimarts a divendres) per 
15.95 € + 4,5% IGI.
Els dissabtes i els diumenges al migdia ofereix una 
carta d’especialitats molt ben assortida.
Els divendres i els dissabtes els sopars també són a la 
carta.
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RESTAURANT CERVESERIA L’ABADIA 
Cap del Carrer, 2 - AD500 Andorra la Vella 

Tel. (+376) 820 825
josepfont74@gmail.com 

Josep Font

Horari: De dilluns a dijous, de 12 a 16 h i de 18 a 1 h del matinada; 
divendres i dissabte al migdia de 12 a 16 h. Divendres de les 18 a 
les 2 h de la matinada, i dissabte de les 19 a les 2 h de la matinada.
Festa setmanal: Diumenge                                                  
Vacances: De 15 a 20 dies el més de juny

L’Abadia 
Ofereixen una varietat de cerveses de tot el món, sis 
de pressió i unes 60 ampolles de diverses marques 
i procedències. Proposen un menú setmanal a 10 
euros compost per 5 primers i 5 segons per escollir 
i postres, begudes a part. Carta i tapes de cuina de 
mercat.
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RESTAURANT LA BOHÈME - GRANS MAGATZEMS PYRÉNÉES
Av. Meritxell, 11 - AD500 Andorra la Vella

Tel. (+376) 880 000

Horari: De 12.30 a 15.45 h     
Festa setmanal: No     
Vacances: No

La Bohème
Aquest restaurant ofereix una carta de cuina tradi-
cional amb tocs que defineixen la sensibilitat del xef, 
que utilitza productes frescos de temporada. El que 
podríem catalogar com a cuina de mercat. Disposen 
d’un menú a 18 euros, compost per dos primer, dos 
segons i dos postres per escollir al preu de 18 euros, 
begudes a part. Carro de formatges i ostres en tem-
porada. Wi-fi i dues hores de pàrquing gratuït.
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RESTAURANT PIZZERIA LA CANTINA 
Plaça Guillemó, 4 - AD500 Andorra la Vella 

Tel. (+376) 823 065 
restaurantpizzerialacantina@gmail.com 

Avelino Alonso

Horari: De 13 a 15.30 h i de 20 a 23 h
Festa setmanal: Diumenge
Vacances: No

La Cantina
Les nostres pizzes estan elaborades de forma ar-
tesanal. També oferim un menú casolà de dilluns a 
divendres. 
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LA ADELITA TAQUERÍA CANTINA MEXICANA
Plaça Príncep Benlloch, 4 - AD500 Andorra la Vella

Tel. (+376) 863 323
www.laadelita.ad
laadelita@andorra.ad

Horari: De 13 a 16 h i de 20 a 23 h
Festa setmanal: No                                      
Vacances: No

L’Adelita
Autèntic local amb una situació excepcional que ens 
transporta amb originalitat fins a una de les expe-
riències temàtiques més populars, com ara la cultura 
mexicana. Combina la tradició i la modernitat de la 
gastronomia de Mèxic, en un ambient divertit, fresc i 
informal.
En ple cor del Pirineu podem gaudir d’uns autèntics 
tacos, fajitas, els típics nachos, o simplement una 
cervesa en un marc incomparable, amb actuacions de 
mariachis en directe. L’Adelita es converteix en una 
cita obligada para a qualsevol visitant.
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RESTAURANT L’ARROSSERIA 
C/ de la Vall, 1 - AD500 Andorra la Vella 

Tel. (+376) 826 000 
arrosseria@hotmail.com 

Carlos Pando i Andreia Vasalo 

Horari: De 13 a 16 h i de 20 a 24 h
Festa setmanal: Diumenges a la tarda i dilluns                                       
Vacances: No

L’arr oss eria
Establiment especialitzat en l’elaboració d’arrossos 
variats, n’ofereixen fins a 15 tipus diferents. L’arròs de 
muntanya és un dels més sol·licitats. L’oferta es com-
plementa amb amanides, carns, peixos i marisc fresc, 
segons la temporada. El local té una capacitat per a 
uns 30 comensals i a l’estiu disposen d’una terrassa 
exterior.
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RESTAURANT MACARY
C/ Mossèn Tremosa, 6 - AD500 Andorra la Vella 

Tel. (+376) 818 918 
restaurantmacary@gmail.com 

Delio Fernández Regueira

Horari: De 8 del matí a 2 de la matinada (cuina permanent)
Festa setmanal: Diumenge
Vacances: No

Macary
Establiment especialitzat en tapes. Bon assortiment 
de peix i marisc. Ofereixen la possibilitat d’escollir 
entre diverses opcions: menú del dia amb 4 primers i 
4 segons i postres a 9,85 euros; menú especial a 14,95 
euros; i menú de tapes a 15,95 euros. A més, el client 
pot menjar a la carta, que presenta bones propostes 
de carns i peixos.
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RESTAURANT MINIM’S 
Antic Carrer Major, 5 - AD500 Andorra la Vella 

Tel. (+376) 867 511
minims@live.com

Miquel Canturri i Mònica Gonzalez 

Horari: De 13 a 15.45 h i de 20.45 a 22.45 h
Festa setmanal: Diumenge i dilluns
Vacances: No

Minim’s
En Miquel i la Mónica ens ofereixen una cuina clàssica 
molt ben elaborada amb un plantejament original 
que satisfà la clientela. Un menú diari de 12,50 euros 
amb cinc petits entrants i un plat principal per esco-
llir que pot ser una espatlla de corder o un onglet de 
bou, o el peix fresc del dia. A l’hora de sopar oferei-
xen una elaborada carta tradicional i el dissabte un 
menú de degustació a 25 euros.
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RESTAURANT PAPANICO 
Av. Príncep Benlloch, 4 - AD500 Andorra la Vella 

Tel. (+376) 867 333 
papanico@andorra.ad 

Nicolau Cruz

Horari: De 12.30 a 16 h i de 19.30 a 23.30 h
Festa setmanal: No                             
Vacances: No

Aquest establiment ofereix el millor assortiment de 
tapes elaborades in situ i amb productes frescos, a 
més de torrades i pizzes. A l’interior, en el menja-
dor habilitat com a restaurant disposen d’una carta 
basada en plats de cuina catalana i carns a la brasa i 
rostides. El servei és amable i diligent.

Papanico
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Park Hot el és  Andorr a

RESTAURANT PARK HOTEL ÉS ANDORRA
C/ Les Canals, 24 - AD500 Andorra la Vella 

Tel. (+376) 877 777 
www.esandorra.com 
reserves@esandorra.com  

Horari: De 13 a 15.30 h i de 20 a 23 h
Festa setmanal: No
Vacances: No

En un indret bucòlic, cèntric, exclusiu i a la vegada 
apartat de la bullícia de les aglomeracions, l’equip 
professional d’aquest restaurant, encapçalat pel seu 
xef Marc Mora, proposa una cuina gastronòmica, ela-
borada amb productes de temporada amb una gran 
creativitat. Proposen un menú diari de 19.80 euros, 
IGI no inclòs, del dilluns al divendres al migdia, amb 4 
primers, 4 segons i postres per escollir. La carta, amb 
diversos apartats –per picar, entrants, peixos, carns 
i un gran assortit de formatges catalans–, presenta 
plats d’un gran nivell gastronòmic.
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RESTAURANT QUARTS DE QUINZE
Passatge d’Isabel Sandy, 1 - AD500 Andorra la Vella 

Tel. (+376) 841 415 
quartsdequinze@andorra.ad

Eric Jover

Horari: de dilluns a divendres de 7.30 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 
14 h i de 17 a 22 h
Festa setmanal: Diumenge 
Vacances: No

Quarts de quinze
A casa nostra podràs venir a esmorzar, a dinar, a be-
renar o només a fer una copa amb els amics. T’oferim 
un menú molt econòmic de dilluns a divendres. No 
dubtis a venir a gaudir d’un ambient molt agradable 
tot degustant una de les nostres creps, dolces o sala-
des. T’hi esperem, et sentiràs com a casa teva.
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RESTAURANT SUSHI AND GONG 
Carrer la Llacuna, 3 baixos - AD500 Andorra la Vella 

Tel. (+376) 861 800
sushi@andorra.ad
www.sushiandgong.com
  
Horari: De 13 a 16 h i de 20 a 23 h
Festa setmanal: No                                      
Vacances: No

Sushi and gong
Aquest minúscul local ens ofereix un gran ventall de 
possibilitats. Es podria definir com un local especialit-
zat en cuina japonesa, però no seria ni just ni ade-
quat. El client que gaudeix amb el sushi, el sashimi, 
el temaki, el niguiri i el maki troba en aquest racó la 
satisfacció de dctar-se amb aquestes especialitats i 
amb d’altres, amb un grau de creativitat insuperable. 
Serveixen a domicili. Ideal per compartir a casa amb 
la família o amb els amics amb motiu de qualsevol 
celebració.
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RESTAURANT THE FAMILY ARMS
Plaça Rebés, 6 - AD500 Andorra la Vella

Tel. (+376) 819 681  

Horari: De 7.30 a 23.30 h els dies feiners; divendres i dissabtes 
fins a les 24 h i el diumenge de 8.30 a 23.30 h      
Festa setmana: No  
Vacances: No 

Th e family arms
Establiment inaugurat recentment en què el client 
trobarà, dins del concepte de cuina ràpida, varietat, 
originalitat, molta bona qualitat en les matèries 
primeres i professionalitat en el servei. El pa que 
ofereixen, de cinc varietats diferents, acompanya 
bona part de la proposta del restaurant, que ofereix 
sandvitxos freds i calents, amanides, entrepans a la 
planxa (Frankfurt i Bratswurt), hamburgueses, un 
apartat de pa de recapte amb originals combinacions, 
alternatives al pa, i postres com ara pastissos, fruits 
de la terra, gelats i cremes per a la mainada.
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RESTAURANT VERSAILLES 
Cap del Carrer, 1 - AD500 Andorra la Vella 

Tel. (+376) 821 331 
immofont@andorra.ad 

Claudia Deville i José Luis Garcia

Horari: De 13 a 15.45 h i de 20 a 23.30 h
Festa setmanal: Diumenge tot el dia i dilluns al migdia 

Versailles 
Cuina francesa elaborada amb productes nobles. Són 
molt conegudes les especialitats com l’Steak Royal, el 
tàrtar i el filet de bou amb foie gras i amb salsa de vi. 
Treballen molt bé peixos com el llenguado, el lloba-
rro, el turbot i el bacallà. Les postres són delicioses: 
fruits vermells gratinats, pastís Tatin i fondant de 
xocolata.
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BAR RESTAURANT VILARRASA 
Plaça Guillemó, 4 - AD500 Andorra la Vella 

Tel. (+376) 861 517 

Pere Vilarrasa

Horari: De 12 a 24 h – cuina permanent 
Festa setmanal: No 
Vacances: No                                           

Vilarr asa
La proposta culinària d’aquest establiment es basa en 
l’oferiment de dos menús de degustació, un menú a 9 
euros i el menú gastronòmic a 12,50 euros. A banda 
d’això, ofereix una carta d’especialitats de la cuina 
tradicional amb plats de muntanya i propostes po-
pulars com la paella valenciana i els cargols picants. 
Bona relació qualitat preu i racions completes.
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GRANJA CAFETERIA ART I PA 
Av. Príncep Benlloch, 24 - AD500 Andorra la Vella 

Tel. (+376) 866 880
agosti-and-3@hotmail.con 

Agostinho de Jesús Antunes da Silva 

Horari: De dilluns a dissabtes de 7 a 21 h; diumenges i festius de 
7 a 20 h
Festa setmanal: No 
Vacances: No

Art i pa
Forn de pa, brioxeria tradicional amb algunes espe-
cialitats portugueses i pastissos per a celebracions 
que s’elaboren diàriament a l’obrador. Entrepans 
freds i calents. Pizzes, empanades. Servei de cafete-
ria.
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BAR VERSALLES 
Plaça Guillemó, 7 - AD500 Andorra la Vella 

Tel. (+376) 820 924 
augustoalves@andorra.ad 

Augusto i Maria Alves

Horari: De 7.30 a 23 h
Festa setmanal: Diumenge                                                   
Vacances: No

Bar Versalles  
Servei de bar i cafeteria
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PASTISSERIA FLOR I NATA 
C/ La Llacuna, 15 planta baixa - AD500 Andorra la Vella 

Per encàrrecs: (+376) 813 963 - (+376) 654 733
florinata.and@gmail.com 

Mio Jankov 

Horari: De 6 del matí a 13.30 h i de 16 a 20.30 h
Festa setmanal: Diumenge a la tarda
Vacances: No

Flor i nata
Comenceu i acabeu les vostres celebracions amb Flor 
i Nata. El seu pastisser i xocolater, Mio Jankov, té una 
àmplia experiència acumulada al llarg de vint anys 
d’exercici de la professió a escala internacional.
Elabora una pastisseria d’autor adaptada als gustos i 
a les necessitats de la seva clientela. Ofereix un ampli 
ventall de productes i serveis per a empreses i par-
ticulars: esmorzars, berenars, còctels i càtering en 
general. Elabora, per encàrrec, tota mena de pastissos 
artístics i de celebració, canapès, pastes dolces i sala-
des, pastes de te, brioixeria..., per a bodes, comunions, 
aniversaris, pauses cafè de reunions i celebracions en 
general. No dubteu a consultar-ho sense compromís.
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BARRI ANTIC HOSTEL&PUB
Carrer de la Vall, 20 - AD500 Andorra la Vella 

Tel: (+376) 845 969 
barriantic@andorra.ad

Jose Aleman, Anna Arias i Xavi Vara

Horari: 
El pub és obert des de les 9 del matí fins que el seu copro-
pietari, Jose Aleman, decideixi tancar. Això depèn de tu. 

Hostel Barr i Antic
Experimenta les sensacions de conèixer un local diferent.
El Barri Antic Hostel & Pub és un allotjament hospitalari, 
funcional i confortable, amb un marcat ambient entusiasta, 
ideal per a persones inconformistes, aventureres, apas-
sionades, atrevides que, soles o en parella, en grup o en 
família, desitgin gaudir tant d’un llarg viatge com d’una 
petita escapada, de manera còmoda i econòmica. L’hostal té 
11 habitacions per a 2 persones i habitacions preparades per 
allotjar 5 persones.
La decoració és temàtiqua: una de pop art, una amb motius 
de Harley Davidson, una sobre les cerveses del món, etc.
A la planta baixa hi ha el pub, on podràs gaudir d’una am-
plia gamma de cerveses, còctels i combinats, sense oblidar 
els sandvitxos i els entrepans.
Us hi esperem!!!
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LA BIRRERIA. DEGUSTACIÓ DE CERVESES 
C/ de la Vall, 3 - AD500 Andorra la Vella

Tel. (+376) 816 352 
labirreria@andorra.ad

Xavi Vara

Horari: D’11 a 14 h i de 17 a 23 h
Festa setmanal: Diumenge a la tarda 
Vacances: No 

La birr eria
Botiga especialitzada en la degustació i la venda de 
cerveses de tot el món. Més de mil referències, entre 
les qual el client trobarà les de fermentació baixa 
(pils, Múnic, lager, bock, porter), les de fermentació 
alta (ales, stouts, trapenses, alts, Kölsch, de Garde, de 
temporada, de blat) i les de fermentació espontània, 
que són cerveses molt especials, per a paladars molt 
iniciats o molt curiosos. La majoria d’aquestes cerve-
ses són de Bèlgica (lambic, gueuze i kriek). També hi 
ha cerveses americanes, canadenques i asiàtiques. 
Un local de visita obligada per els col·leccionistes.
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LA BOTIGA DEL TE 
C/ La Llacuna, 11 - local 1 - AD500 Andorra la Vella
(Accés per Mossèn Cinto Verdaguer, 2) 

Tel. (+376) 823 494 - (+376) 396 801
info@labotigadelte.com
www.labotigadelte.com
 
Victor Martin Garrido

Horari: De 10 a 13.30 h i de les 16 a 20.30 h
Festa setmanal: Diumenge
Vacances: No

La bot iga del te
Desgustació de cafès d’orígens diversos (Kènia, Co-
lòmbia, Mèxic, Brasil, Etiòpia…) 100% arabica i una 
àmplia selecció de més de 150 tes: blancs, verds, oo-
long, pu erh i negres (del Japó, de la Xina, de l’Índia, 
del Vietnam, de Kènia). 
Complements per al bon servei de les infusions. 
Rooibos, herbes clàssiques curatives i combinacions 
d’herbes.
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BAR MUSICAL LUXÚRIA 
C/ de la Vall, 26 baixos local 1 - AD500 Andorra la Vella 

Tel. (+376) 823 233 
luxuria@andorra.ad 

Sergi 

Horari: De 22.30 a 3 de la matinada, els dijous, els divendres i els 
dissabtes
Festa setmanal: De diumenge a dimecres
Vacances: No

Luxúria
Bar musical amb servei de copes i una cocteleria 
clàssica. Capacitat per a 30/35 persones, disposa 
d’un petit escenari en què puntualment se celebren 
petits espectacles en directe. Decoració original. A 
partir del mes de gener tenen previst ampliar els dies 
d’obertura.
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PECATS. GRANJA, IOGURTS, GELATS I CREPS 
Av. Príncep Benlloch, 7 - AD500 Andorra la Vella 

Tel. (+376) 816 669 
fraban12@gmail.com

Anna Font i Carles Aleix

Horari: Obert tots els dies, estiu de 8.30 a 24 h i hivern de 8.30
a 21 h
Festa setmanal: No 
Vacances: No

Pec ats
El pecat és no provar les diverses propostes d’aquest
local. Amb una decoració funcional, el client pot
gaudir d’unes creps dolces i salades, gofres dolces i
salades, batuts amb fruita natural, xocolates, batuts
calents, cafès Nespresso, iogurts i gelats cremosos 
artesans, fondues de xocolata amb fruites naturals, 
tot elaborat in situ davant del client. Disposa també 
d’un gran assortiment de productes i pastisseria ap-
tes per a celíacs, alguns també sense lactosa. Pecats 
és una opció imprescindible pels esmorzars i els bere-
nars adaptats a tothom.
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RESTAURANTS 

1 - 1940   
2 - ANDBURGUER ZERO 
3 - BODEGA POBLET 
4 - BON DIA CAFÈ 
5 - CA LA CONXITA 
6 - CAN BENET 
7 - CAN MANEL 
8 - CAVA RONALDO  
9 - CIGNE&DELICIOUS 
10 - DOS CAÇADORS  
11 - EL GRILL 
12 - EL REBOST DEL PADRÍ  
13 - ELS TEUS SENTITS  
14 - EXIMI  
15 - HOSTAL CISCO DE SANS  
16 - L’ABADIA 
17 - LA BOHÈME  
18 - LA CANTINA 
19 - L’ADELITA
20 - L’ARROSSERIA 
21 - MACARY 
22 - MINIM’S  
23 - PAPANICO  
24 - PARK HOTEL ÉS ANDORRA 
25 - QUARTS DE QUINZE 
26 - SUSHI AND GONG  
27 - THE FAMILY ARMS 
28 - VERSAILLES  
29 - VILARRASA 

 

ALTRES

30 - ART I PA 
31 - BAR VERSALLES  
32 - FLOR I NATA  
33 - HOSTEL BARRI ANTIC  
34 - LA BIRRERIA   
35 - LA BOTIGA DEL TE 
36 - LUXÚRIA  
37 - PECATS  
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