Del 4 al 27 de novembre de 2022

Platets i menús
gastronòmics

Estrella Damm en recomana el consum responsable. Alc. 5,4º

a taula

Vols saber-ho tot
de l’Andorra a Taula?
¿Quieres saberlo todo
de “Andorra a Taula”?
Vous souhaitez tout savoir
sur « Andorra a Taula » ?

Escaneja el QR i gaudeix de la ruta!
¡Escanea el QR y disfruta de la ruta!
Scannez le QR et profitez de la route !

Del 4 al 27 de novembre de 2022

a taula
Arriben les 16es jornades gastronòmiques de cuina
andorrana Andorra a Taula.
En aquesta nova edició, comptarem amb una magnífica
representació dels millors professionals dels fogons
i de la restauració del país, els quals han treballat
conjuntament per oferir-vos el millor de la nostra cuina
i fer-vos-en gaudir.
Del 4 al 27 de novembre, vint-i-quatre dels millors
professionals ens delectaran amb una simfonia
d’exquisides creacions.
Dono les gràcies a tots els restauradors que participen
en aquestes jornades gastronòmiques per la seva
dedicació i complicitat, i els animo a seguir sorprenent
a tots els comensals.
De la mateixa manera, agraeixo el suport de Damm
i d’Andorra Turisme, que han fet possible, un cop més,
emmarcar aquestes jornades gastronòmiques Andorra
a Taula en l’agenda d’activitats d’interès general.
Per finalitzar, i també imprescindible, l’agraïment
a tots aquells que hi participareu degustant els menús
i platets elaborats en el transcurs d’aquestes jornades.
Bon profit!
Jordi París

president de la UHA
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PLATETS D’AUTOR

Bruna Restaurant - Hotel Serras Andorra
Restaurant Borda Estevet
Restaurant Coure - Hotel Starc
Restaurant Plat’in

- 01 Bruna restaurant - HOTEL SERRAS ANDORRA

- 02 Restaurant borda estevet

Duet de canelons de rostit de tres carns
amb suc trufat i salsa de foie-gras
acompanyat d’una cervesa Estrella Damm

Mos de brioix a la brasa farcit
de crema duxelles de ceps del país
acompanyat d’una cervesa Estrella Damm

5€

per persona
IGI inclòs

5€

per persona
IGI inclòs

Canillo

Andorra la Vella

Ctra. Gral. 2, nº 26 · Incles - Soldeu · (+376) 751 150
Divendres i dissabte, de 13 h a 15.30 h i de 19.30 a 22 h; diumenge, de 13 h a 15.30 h
www.hotelcanaro.com · reserves@hotel canaro.com
@bruna.restaurant

Ctra. de la Comella, 2 · (+376) 864 026
De dilluns a diumenge, de 13 h a 15.30 h i de 20 h a 22.30 h
www.bordaestevetandorra.com · gruptriomf@gmail.com
@bordaestevet

- 03 Restaurant coure - hotel starc

- 04 Restaurant plat’in

Matrimoni d’anxova i seitó
amb pebrot escalivat
acompanyat d’una cervesa Estrella Damm

Coca de sardina i congre fumats
amb verdures i fines herbes
acompanyada d’una cervesa Estrella Damm

5€

per persona
IGI inclòs

5€

per persona
IGI inclòs

Andorra la Vella

Andorra la Vella

C. de la Borda, 3 · (+376) 666 346
De dilluns a diumenge, de 13 h a 22.30 h
restaurantcoure@starchotelandorra.com
@coureandorra

C. de Bonaventura Riberaigua, 8 · (+376) 861 001
Dilluns, de 13 h a 15.30 h; de dimarts a dissabte, de 13 h a 15.30 i de 20 h a 22.30 h; diumenge, tancat
www.plat-in.net · plat-in@plat-in.net
@restaurant_platin
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05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 -

1940 Restaurant
Arthotel - Plató Restaurant
Arrosseria Chef Amadeo
Cafeteria Restaurant Casa Beja
Coma Hotel Restaurant
Hotel Abba Ordino Babot
Odetti Bistró
Pizzeria Angelo La Massana
Pizzeria Angelo Sant Julià
Restaurant Blu
Restaurant Borda Estevet
Restaurant Borda Raubert
Restaurant Carles Flinch - Can Manel
Restaurant Carroi - Abba Xalet Suites Hotel
Restaurant Eric Marty
Restaurant Kanvium
Restaurant L’Isard
Restaurant La Cort de Popaire
Restaurant La Familia los Calvi
Restaurant Minim’s
Restaurant Plat’in
Restaurant Topic

- 05 1940 Restaurant

- 06 arrosseria CHEF AMADEO

Aperitiu Andorra a Taula
acompanyat d’una cervesa Estrella Damm
—
Amanida tèbia d’espàrrecs verds amb encenalls d’espatlla ibèrica i parmesà
o
Canelons de garrinet amb beixamel de tòfona i salsa de rostit
—
Tagliata de bou escalopada amb encenalls de foie-gras i herbes fresques
o
Romescada de peix i marisc acompanyada de mongetes del ganxet
—
Escuma de cafè irlandès amb gelat de nata, reducció de bourbon, cacau i nous
o
Copa de fruita tropical amb sorbet de mojito i coulis de fruites vermelles

Figatell de sèpia
acompanyat d’una cervesa Estrella Damm
—
Carpaccio de gamba vermella amb fonoll
o
Ravioli cruixent de gambes i ceps amb salsa de porros
—
Costelletes de cabrit arrebossades
o
Arròs melós de llamàntol
—
Pinya colada

40 €

per persona
IGI inclòs • Begudes no incloses

40 €

per persona
IGI inclòs • Begudes no incloses
Servei mínim, dues persones

Andorra la Vella

Andorra la Vella

Av. del Príncep Benlloch, 20 bis (+376) 860 006
De dijous a dilluns, de 13 h a 15 h i de 20.30 h a 22.30 h; dimarts i dimecres, tancat
info@1940restaurant.com • www.1940restaurant.com
@1940restaurant

Av. d’Enclar, 98 · Santa Coloma · (+376) 853 500
De dimarts a dissabte, de 13 h a 16 h i de 20 h a 22.30 h; diumenge, de 13 h a 16 h; dilluns, tancat
rsp.andorra@gmail.com
@chef_amadeo_andorra

- 07 ARTHOTEL - PLATÓ RESTAURANT

- 08 CAFETERIA RESTAURANT CASA BEJA

La nostra patata brava
acompanyada d’una cervesa Estrella Damm
—
Coca fina de bringuera Els Escaubells amb mel de canya
—
Truita d’ous de pagès amb camagrocs i pernil d’ànec
—
Sardina fumada amb textures
—
Arròs de cua de vedella d’Andorra estofada
a baixa temperatura
—
Milfulls de gerds de Casa Gendret amb nata i Peta Zetas de xocolata

Aperitiu Andorra a Taula
acompanyat d’una cervesa Estrella Damm
—
Crema tèbia d’eriçó de mar amb carpaccio de vieires i flor de sal
o
Amanida tèbia de llagostins i vinagreta de caviar
—
Bacallà blanc i negre amb cruixent de patata vidre
o
Magret entatxonat amb foie-gras
acompanyat d’una salsa de bolets i castanyes
—
Cremós de tres xocolates i fruites vermelles amb salsa de iogurt i llima

35 €

per persona
IGI inclòs • Begudes no incloses

33 €

per persona
IGI inclòs • Begudes no incloses

Andorra la Vella

Andorra la Vella

C. del Prat de la Creu, 15 · (+376) 760 303
De dilluns a diumenge, de 13 h a 15.30 h i de 20 h a 22.30 h
www.hotel-arthotelandorra.com · arthotel@andorra.ad
@art_hotel_andorra

C. de la Ciutat de Consuegra, 10 · (+376) 860 520
De dijous a dissabte, de 20.30 h a 23 h
beja_87@hotmail.com
@casabeja

- 09 COMA HOTEL RESTAURANT

- 10 HOTEL ABBA ORDINO BABOT

Aperitiu Andorra a Taula
acompanyat d’una cervesa Estrella Damm
—
Medalló de foie-gras amb algues, ous de garoina i cruixent de molsa marina
o
Crema de carabassa, vieira a la brasa i fruita de la passió
—
Rèmol al forn amb arròs de bolets, infusió de bosc i oli de romaní
o
Crépinette de cua de bou amb salsa de tòfona, cremós de moniato i xirivia
—
Pera caramel·litzada, coco, curri, regalèssia i cacau
o
Laminat de xocolata amarga amb cremós de gerds, gelat artesà de vainilla,
bourbon i pinzellades de tardor

Aperitiu Andorra a Taula
acompanyat d’una cervesa Estrella Damm
—
Trinxat de col i patata, rosta de cansalada i botifarra negra
o
Timbal d’escalivada amb formatge de cabra i vinagreta de mel
—
Estofat de porc senglar amb castanyes rostides i bolets
o
Lluç a la planxa amb verduretes al forn i salsa de llimona
—
La nostra crema catalana

39 €

per persona
IGI inclòs • Begudes no incloses

35 €

per persona
IGI inclòs • Begudes no incloses

Ordino

Ordino

C. del camp de la Tanada, s/n · (+376) 736 100
De dilluns a diumenge, de 13 h a 15 h i de 20 h a 22 h
www.hotelcoma.com · hotelcoma@hotelcoma.com
@hotelcoma

Ctra. del Coll d’Ordino, km 2,3 · (+376) 747 047
De dilluns a divendres, de 20 h a 22 h; dissabte i diumenge, de 13 h a 15 h i de 20 h a 22 h
www.abbahoteles.com · ordinobabot@abbahoteles.com
@hotelabbaordinobabot

- 11 ODETTI BISTRÓ

- 12 PIZZERIA RESTAURANT ANGELO LA MASSANA

Aperitiu Andorra a Taula
acompanyat d’una cervesa Estrella Damm
—
Amanida de tardor, sensacions de les nostres muntanyes
o
Crema de carabassa butternut amb ravioli de formatge de cabra
—
Porcell confitat al forn amb poma i salsa de pedro ximenes
o
Truita salvatge amb trinxat i salsa de mantega fumada
—
Pastís amb whisky 3.0 (la nostra versió)
o
Coulant de xocolata amb gelat d’avellanes de Reus

Iogurt de foie-gras amb fruita liofilitzada
acompanyat d’una cervesa Estrella Damm
—
Tàrtar de remolatxa a la sal, duet de poma i puré d’alvocat
—
Caneló de pollastre de pagès rostit, gambes i beixamel de cranc
—
Vieira glacejada amb puré de iuca i cafè
—
Melós de galta de porc amb escuma de gerds
—
Pera en almívar amb cúrcuma, ganache de xocolata blanca i llima
i escuma de fruita de la passió

38 €

per persona
IGI inclòs • Begudes no incloses

38 €

per persona
IGI inclòs • Begudes no incloses

Escaldes-Engordany

La Massana

C. de Santa Anna, 14 · (+376) 807 575
De dimarts a dissabte, de 13 h a 15 h i de 20 h a 22.30 h; diumenge, de 13 h a 15 h; dilluns, tancat
www.odettibistro.com · toska.andorra2018@gmail.com
@odettirestaurant

Av. de Sant Antoni, 22 · (+376) 738 393
De dilluns a diumenge, de 13 h a 15 h i de 20 h a 22 h
www.pizzeriaangelo.restaurant · angelomassana@grupkanalla.com
@angelo.pizzeries

- 13 PIZZERIA RESTAURANT ANGELO SANT JULIÀ

- 14 RESTAURANT BLU

Caputxino de porro i trufa
acompanyat d’una cervesa Estrella Damm
—
Trinxat de rovellons i pop
—
Nyoquis amb crema de carabassa al safrà, ceps de temporada
i encenalls de parmesà
—
Filet de porc ibèric, poma confitada amb mel i salsa de carn i romaní
—
Llenguado amb emulsió de xirivia i moniato al fonoll
—
Pana cotta de castanyes amb escuma de mandarina i Grand Marnier

Torradeta de rillette de sardina amb tomàquet
acompanyada d’una cervesa Estrella Damm
—
Velouté de llenties verdes de Puy amb vieires i emulsió de llimona
o
Crème brulée de foie-gras amb armanyac
—
Suprema de llobarro amb coulis de pebrots i espinacs saltats
o
Filet de porc cuinat a baixa temperatura
amb llagostins flamejats i pastís de flor de bròquil
—
Figues fresques escalfades en vi vell anisat i gelat de vainilla
o
Pastís Tatin de pasta fullada amb gelat de vainilla

35 €

per persona
IGI inclòs • Begudes no incloses

35 €

per persona
IGI inclòs • Begudes no incloses

Sant Julià de Lòria

Escaldes-Engordany

Av. de Rocafort, 27 · (+376) 742 274
De dilluns a diumenge, de 13 h a 15 h i de 20 h a 22 h
www.pizzeriaangelo.restaurant · angelosantjulia@grupkanalla.com
@angelo.santjulia

Caldea, Parc de la Mola, 10 · (+376) 800 984
De dilluns a diumenge, de 13 h a 16 h i de 20 h a 22.30 h
www.caldea.com · restauracio@caldea.com
@caldea_andorra

- 15 RESTAURANT BORDA ESTEVET

- 16 RESTAURANT BORDA RAUBERT

Aperitiu Andorra a Taula acompanyat d’una cervesa Estrella Damm
—
El nostre caneló de trinxat cruixent
—
Galeta de cigrons amb aspic de carn d’olla
—
Truita de riu Wellington amb espinacs, panses i praliné de pinyons
—
Fals filet de vedella amb patates suflé i crema de tartuf
—
Figues amb bresca de mel de borda i gelat del Pirineu
amb Pastís cremós de formatge i almívar de llet

Galeta salada amb fruita seca i formatge
acompanyada d’una cervesa Estrella Damm
—
Amanida de tardor amb fruits de l’hort i formatge d’ovella artesà
o
Crema de bolets de Pal amb encenalls de pernil
—
Entrecot de vedella del país a la brasa amb verdures
o
Confit de gall dindi amb compota de poma i tomàquet verd
—
Iogurt d’ovella artesà amb mel d’alzina
o
Pastís de la casa amb confitura de saüc

38 €

per persona
IGI inclòs • Begudes no incloses

Andorra la Vella
Ctra. de la Comella, 2 · (+376) 864 026
De dilluns a diumenge, de 13 h a 15.30 h i de 20 h a 22.30 h
www.bordaestevetandorra.com · gruptriomf@gmail.com
@bordaestevet

35 €

per persona
IGI inclòs • Begudes no incloses

La Massana
Av. del Ravell s/n Ctra. d’Arinsal km 1,5 · (+376) 835 420
Dilluns, de 13.15 h a 15.30 h; de dimecres a diumenge, de 13.15 h a 15.30 h
i de 20.30 h a 22.30 h; dimarts, tancat
www.bordaraubert.com · bordaraubert@gmail.com
@bordaraubert

- 17 RESTAURANT CARLES FLINCH - CAN MANEL

- 18 RESTAURANT CARROI (ABBA XALET SUITES HOTEL)

Ou 1900 de Montaup cuinat a baixa temperatura amb gelat de sobrassada
i acompanyat d’una cervesa Estrella Damm
—
Pasta fresca saltada amb llamàntol estofat
o
Caneló de trinxat de col kale amb rostetes i suc de matança
—
Arròs de tudó amb bolets i tòfona
o
Llom de bacallà amb textures sobre chutney de carbassó i crema de ceps
—
Fulla de tabac a base de mel i ametlla,
quallada de llet de vaca i ovella, i coulis de Nectum
o
La nostra pera “la Repera” en textures

Aperitiu Andorra a Taula
acompanyat d’una cervesa Estrella Damm
—
Amanida de pernil ibèric, formatge manxego, codony i fruita seca
o
Crema de carabassa amb crumble de castanya, ametlles i ceps
—
Llom de bacallà amb caviar d’albergínia, rossinyols,
pols d’oliva negra i espinacs cruixents
o
Civet de porc senglar amb xocolata
—
Pastís de poma caramel·litzada amb gelat de vainilla
o
Macedònia amb sorbet de meló

38 €

per persona
IGI inclòs • Begudes no incloses

35 €

per persona
IGI inclòs • Begudes no incloses

Andorra la Vella

La Massana

Pl. del Príncep de Benlloch, 5 · (+376) 822 397
De dilluns a diumenge, de 13 h a 15.30 h i de 20 h a 22.30 h; dimarts nit i dimecres, tancat
www.restaurantcanmanel.com · canmanel@andorra.ad
@canmanel_andorra

Terra Major, s/n · Sispony · (+376) 737 300
De dilluns a diumenge, de 13 h a 15.30 h i de 20 h a 22.30 h
www.abbaxaletsuiteshotel.com · xaletsuites@abbahotels.com
@abbaxaletsuites

- 19 RESTAURANT ERIC MARTY

- 20 RESTAURANT KANVIUM

Aperitiu Andorra a Taula
acompanyat d’una cervesa Estrella Damm
—
Cassoleta de cap i pota
—
L’ou ecològic de Montaup estrellat amb ceps i pernil d’ànec
—
Ravioli casolà de llamàntol
—
Minitàrtar royale amb foie-gras
—
Pastís de llimona amb merengue

Patata trufada amb textures
acompanyada d’una cervesa Estrella Damm
—
Coca de truita de riu fumada amb farigola, tarama d’envinagrats
i escuma de bearnesa cremada
—
Ous, ceps, pernil i tòfona
—
Bloc de bacallà ofegat amb codony,
mussolina d’all negre i mores silvestres
—
Cuixa de pollastre amb infusió de saüc i rovellons escabetxats
—
Semisorbet d’ortigues amb cremós de formatge d’ovella

38 €

per persona
IGI inclòs • Begudes no incloses

Andorra la Vella
C. de Mossen Tremosa, 6 · (+376) 818 918
De dimarts a dissabte, de 13 h a 14.30 h i de 20 h a 22 h; dilluns i diumenge, tancat
chefericmarty@gmail.com
@chefericmarty

38 €

per persona
IGI inclòs • Begudes no incloses

Andorra la Vella
Pl. de Guillemó, 4 · (+376) 818 028
Dilluns i dimarts, de 13 h a 15.15 h; de dimecres a dissabte,
de 13 h a 15.15 h i de 20.15 h a 22.15 h; diumenge, tancat
kanviumandorra@gmail.com
@kanviumandorra

- 21 RESTAURANT L’ISARD

- 22 RESTAURANT LA CORT DE POPAIRE

Aperitiu Andorra a Taula
acompanyat d’una cervesa Estrella Damm
—
Bombó de musclos escabetxats
—
Porrusalda amb esfera farcida de truita de riu fumada
—
Turbot amb la seva cocotxa al pil-pil i trompetes de la mort
—
Tataki de presa de porc ibèric amb salsa agredolça i codony confitat
—
Cruixent de pasta de full amb carpaccio de poma verda,
gelat de te matxa i crema cremada

Aperitiu Andorra a Taula
acompanyat d’una cervesa Estrella Damm
—
Amanida de ceps, nous i poma amb vinagreta de xarop d’avet
—
Gofre de trinxat amb cruixent de donja
—
Abadejo al forn amb crumble de rovellons i ametlles
—
Guisat de vedella amb cervesa andorrana Amber Ale
—
Pastís de polenta amb mel d’abarsets de Soldeu

38 €

per persona
IGI inclòs • Begudes no incloses
Taula completa

Andorra la Vella
Av. de Meritxell, 34 · (+346) 876 800
De dilluns a diumenge, de 13 h a 15.30 h i de 20 h a 22.30 h
www.hotelisard.com · reserves@hotelisard.com
@isardandorra

36 €

per persona
IGI inclòs • Begudes no incloses

Canillo
Pl. del Poble · Soldeu · (+376) 851 211
Dijous de 20 h a 21.30 h; de divendres a dissabte, de 13 h a 15 h i de 20 h a 21.30 h;
diumenge i festius, de 13 h a 15 h
lacortdepopaire@andorra.ad
@lacortdepopaire

- 23 RESTAURANT LA FAMILIA LOS CALVI

- 24 RESTAURANT MINIM’S

Aperitiu Andorra a Taula
acompanyat d’una cervesa Estrella Damm
—
Fusta de xarcuteria ibèrica
o
Gambes amb all i julivert
—
Entrecot de bou amb el seu acompanyament
o
Bacallà a la portuguesa
—
Cafè gourmand
o
Pastís Tatin

Aperitiu Andorra a Taula
acompanyat d’una cervesa Estrella Damm
—
Sopa d’herbes de muntanya amb tempura d’ortigues
—
Ou de corral escalfat amb ceps, donja i crostons de pa morè
—
Reinterpretació de la truita de riu a l’andorrana
—
Mini ANDburguesa ALV (maionesa de remolatxa, rovellons i canonges)
amb pa de romaní i pols de mostassa
—
Pa de pessic de flor de saüc amb xarop de pinya d’avet
i crema cremada de melilot

32 €

per persona
IGI inclòs • Begudes no incloses

32 €

per persona
IGI inclòs • Begudes no incloses

Encamp

Andorra la Vella

C. Major, 21 Subsol · Pas de la Casa · (+376) 652 119
De dilluns a diumenge, de 13.30 h a 15 h i de 19 h a 21 h; dijous, tancat
www.los-calvi.business.site · lafamilia20calvi@gmail.com
@los_calvi

Antic Carrer Major, 5 · (+376) 867 511
De dimarts a dissabte, de 13 h a 15.30 h i de 20.30 h a 22.45 h; dilluns i diumenge, tancat
minims@live.com
@minim’s

- 25 RESTAURANT PLAT’IN

- 26 RESTAURANT TOPIC

Aperitiu Andorra a Taula
acompanyat d’una cervesa Estrella Damm
—
Coca de sardina fumada amb verdures i mesclum
—
Saltat de vieires amb nyoquis de potimarron i sàlvia
—
Pastís de peus de porc amb ceps i méli-mélo de verdures
—
Xopet de parfait de Ratassia de la Carmeta i nabius de la Rabassa
—
Pastís de xocolata, taronja i bergamota
amb cruixent de pinyons i mel de les Valls

Aperitiu Andorra a Taula
acompanyat d’una cervesa Estrella Damm
—
Crema de bolets del coll d’Ordino amb farcellet de col, botifarra negra i poma
o
Carpaccio de carbassó, vinagreta de pinyons, formatge de cabra esmicolat i ruca
—
Llom de bacallà gratinat, espinacs, panses i pera
o
Fricandó de vedella del país amb fredolics i croquetons de ceps
—
Pastís tebi de poma flamejada amb Calvados i gelat artesà de vainilla
o
Pastís de formatge casolà amb sopa de fruites del bosc

37 €

per persona
IGI inclòs • Begudes no incloses

32 €

per persona
IGI inclòs • Begudes no incloses

Andorra la Vella

Ordino

C. de Bonaventura Riberaigua, 8 · (+376) 861 001
Dilluns, de 13 h a 15.30 h; de dimarts a dissabte, de 13 h a 15.30 i de 20 h a 22.30 h; diumenge, tancat
www.plat-in.net · plat-in@plat-in.net
@restaurant_platin

C. Major, 21 · (+376) 736 102
De dilluns a diumenge, de 13 h a 16 h i de 20 h a 23 h
www.hotelcoma.com/restaurants/topic · eltopicordino@gmail.com
@restaurantopic

Segueix-nos
des del teu mòbil

Bon profit!
¡Buen provecho!
Bon appétit !

Organització:

Col·laboració:

Agraïments:

