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Arriba un any més el temps de gaudir 
de la bona cuina, aquella que ens ha 
caracteritzat sempre. 

A Vinaròs comptem amb un ampli ca-
lendari gastronòmic, i l'iniciem amb les 
jornades de la galera, enguany en la 
seua setena edició.

L'element central d'aquestes jornades, 
la galera, podrà ser degustat de mil i 
una maneres diferents gràcies a les 
ganes d'innovar que des de sempre 
han demostrat tots i cadascun dels 
restauradors de la nostra ciutat.

Des d'aquí el meu agraïment a l'Asso-
ciació d'Hostaleria de Vinaròs i el meu 
desig més sincer d'un absolut èxit en 
aquestes jornades gastronòmiques; i 
animo a tots, vinarossencs i visitants a 
tastar els menús que ens oferiran els 
nostres restaurants del 20 de febrer al 
22 de març.

Bon profit.

Elisabet Fernández Millán
RegidoRa de TuRisme de VinaRòs

Llega un año más el tiempo de disfrutar 
de la buena cocina, la que nos ha ca-
racterizado siempre.

En Vinaròs contamos con un amplio 
calendario gastronómico, y lo iniciamos 
con las jornadas de la galera, este año 
en su séptima edición.

El elemento central de estas jornadas, 
la galera, podrá ser degustado de mil y 
una maneras diferentes gracias a las 
ganas de innovar que desde siempre 
han demostrado todos y cada uno de 
los restauradores de nuestra ciudad.

Desde aquí mi agradecimiento a la 
Asociación de Hostelería de Vinaròs, 
deseándoles un absoluto éxito en es-
tas jornadas gastronómicas y animar 
a todos, vinarocenses y visitantes a 
probar los menús que nos ofrecerán 
nuestros restaurantes del 20 de febrero 
al 22 de marzo.

Buen provecho.

Elisabet Fernández Millán
ConCejala de TuRismo de VinaRòs
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Restaurant  

C ’Antonio
Passeig de Colom, 13

Tel. 964 459 825 / 630 965 364

CELLER / BODEGA

Vi negre, blanc o cava
Vino tinto, blanco o cava

28 € IVA INCLÒS

ENTRANTS / ENTRANTES 

Galeres amb llagostins i allets tendres
Galeras con langostinos y ajitos tiernos

Croquetes de galeres, rap i escopinyes
Croquetas de galeras, rape y berberechos

A ESCOLLIR / A ESCOGER

Arròs caldós o paella de llamàntol i galeres
Arroz caldoso o paella de bogavante y galeras
o
Paella o arròs caldós de galeres, pollastre i 
carxofes
Paella o arroz caldoso de galeras, pollo y 
alcachofas
o
Fideuada de galeres i llagostins
Fideuá de galeras y langostinos

POSTRES / POSTRE 

Postres de la casa
Postre de la casa

Café i glopet
Café y chupito

Restaurant 

La Isla
Passeig de Sant Pere, 5

Tel. 964 452 358

CELLER / BODEGA

Vi de la casa o cava
Vino de la casa o cava

27 € IVA INCLÒS

ENTRANTS / ENTRANTES 

Amanida tèbia amb calamarsons i fruita seca
Ensalada tíbia con chipirones y frutos secos 

Mitges llunes de galera amb aroma de gamba 
Medias lunas de galera con aroma de gamba

Galeres saltades amb carxofes i llagostins de 
Vinaròs
Galeras salteadas con alcachofas y 
langostinos de Vinaròs 

A ESCOLLIR / A ESCOGER

Arròs melós amb galeres i verdures
Arroz meloso con galeras y verduras
o
Arròs caldós amb galeres
Arroz caldoso con galeras
o
Fideuada amb galeres
Fideuá con galeras
o
Allipebre de rajada i galeres
Allipebre de raya y galeras

POSTRES / POSTRE 

Postres casolanes
Postre casero 

Café
Café

4 5



Restaurant

L ’Olivera 
Arxipreste Bono, 28

Tel. 964 456 978

CELLER / BODEGA

Vi blanc, negre o cava  
celler Dominio de la Vega
Vino blanco, tinto o cava  

bodegas Dominio de la Vega

27 € IVA INCLÒS

Restaurant 

Nou Parada
Sant Cristòfol, 2

Tel. 964 826 114 / 686 343 380

CELLER / BODEGA

Vi, cava
Vino, cava

27 € IVA INCLÒS

ENTRANTS / ENTRANTES 

Galeres sobre llit de carxofa i mousse 
d’escalivada
Galeras sobre lecho de alcachofa y mousse de 
escalivada

Twister de llagostins 
Twister de langostinos 

Pimentons del piquillo farcits de bolets i gambes
Pimientos del piquillo relleno de setas y gambas

PRIMER PLAT A ESCOLLIR / PRIMER PLATO A ESCOGER 

Paella o arròs melós amb galeres, sépia i 
cloïsses
Paella o arroz meloso con galeras, sepia y 
almejas
o
Fideuada negra amb galeres i marisc
Fideuá negra con galeras y marisco

SEGON PLAT/ SEGUNDO PLATO

Conill amb galeres i salsa
Conejo con galeras y salsa 

POSTRES / POSTRES 

Postres casolanes
Postre casero 

Café
Café 

ENTRANTS / ENTRANTES 

Ensaladilla de galera i fruits del mar
Ensaladilla de galera y frutos del mar

Galeres ofegades amb alls i llima 
Galeras rehogadas con ajos y limón 

Calamars a la romana
Calamares a la romana 

Saltat de galera, calamarset i llagostins de 
Vinaròs
Salteado de galera, calamarcito y langostinos 
de Vinaròs 

A ESCOLLIR / A ESCOGER 

Arròs melós amb galeres i sépia 
Arroz meloso con galeras y sepia 
o
Paella de galeres y sepia
Paella de galeras y sepia
o 
Allipebre de galeres i polp
Allipebre de galeras y pulpo 

POSTRES / POSTRES 

Postres casolanes
Postre casero 

Café i glopet
Café y chupito 
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Restaurant

El Langostino 
de Oro 

Sant Francesc , 31
Tel. 964 451 204

CELLER / BODEGA

Vi blanc, negre i agua 
Vino blanco, tinto y agua 

25 € IVA INCLÒS

Hostal

Teruel 
Av. Madrid, 34

Tel. 964 400 424 

CELLER / BODEGA

Vi negre DO Rioja jove o  
blanc Verdejo, aigües minerals 

Vino tinto DO Rioja joven o  
blanco Verdejo, aguas minerales

28 € IVA INCLÒS

ENTRANTS / ENTRANTES 

Crema de marmitako de galeres amb 
profiteroles
Crema de marmitako de galeres con 
profiteroles

Croquetes de galeres amb ceba caramel·litzada
Croquetas de galeras con cebolla caramelizada

Galeres farcides de mousse de llagostins 
Galeras rellenas de mousse de langostinos 

Galeres a la pedra
Galeras a la piedra

A ESCOLLIR / A ESCOGER 

Fideus amb ceba, galeres i carxofes
Fideos encebollados con galeras y alcachofas
o
Bacallà a l’estil del nord
Bacalao al estilo norteño 
o 
Arròs melós mariner amb galeres i calamarsons
Arroz meloso marinero con galeras y chipirones

POSTRES / POSTRES 

Sorbet i púding de poma
Sorbete y pudin de manzana 

Café
Café

ENTRANTS A ESCOLLIR / ENTRANTES A ESCOGER

Estofat de cigrons amb rap i paella de galeres 
Estofado de garbanzos con rape y paella de 
galeras
o
Ensalada tèbia de galeres, alvocat i fruita seca
Ensalada templada de galeras, aguacate y 
frutos secos
o
Galeres flamejades al rom amb allets tendres
Galeras flambeadas al ron con ajitos tiernos 

A ESCOLLIR / A ESCOGER

Caldereta de galeres i arròs amb verdures de 
temporada
Caldereta de galeras y arroz con verduras de 
temporada
o
Timbal de bacallà amb galeres, carxofes i salsa 
biscaïna
Timbal de bacalao con galeras, alcachofas y 
salsa vizcaína 
o
Lluç farcit de galeres i salsa verda 
Merluza rellena de galeras y salsa verde 

POSTRES / POSTRES 

Carpaccio de pinya amb infusió de pebre de 
Jamaica i gelat de llet merengada
Carpaccio de piña con infusión de pimienta de 
Jamaica y helado de leche merengada

Café, infusió i glopet
Café, infusió y chupito 
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Restaurant 

Los Arcos
Passeig de Colom, 9

Tel. 964 455 672 / 658 826 699

CELLER / BODEGA

Vi blanc DO Rueda, negre DO Rioja, 
aigües

Vino blanco DO Rueda, tinto DO Rioja, 
aguas

25 € IVA INCLÒS

Restaurant 

Bergantín
C. del Varador, s/n

Tel. 964 455 990

CELLER / BODEGA

Vi de la casa o cava, i  
aigua mineral

Vino de la casa o cava, y  
agua mineral

29 € IVA INCLÒS

ENTRANTS / ENTRANTES 

Galeres a l’estil mariner
Galeras al estilo marinero

Crema de galeres
Bisque de galeras

Galeres del senyoret amb romesco
Galeras del senyoret al romesco

A ESCOLLIR / A ESCOGER

Arròs melós amb galeres i coliflor
Arroz meloso con galeras y coliflor
o
Rossejat de bord amb galeres
Rossejat de abordo con galeras
o
Allipebre de rajada amb galeres
Allipebre de raya con galeras

POSTRES / POSTRES 

Postres casolanes
Postres caseros 

Café 
Café 

ENTRANTS / ENTRANTES 

Galeres marinades a la sidra amb vinagreta de 
coco 
Galeras marinadas a la sidra con vinagreta de 
coco 

Sushi de galeres
Sushi de galeras

Xampinyons farcits de galera o i ou de guatla
Champiñones rellenos de galera y huevo de 
codorniz

Glopet de crema de moniato y galera amb xip 
de wakame
Chupito de crema de boniato y galera con chip 
de wakame

A ESCOLLIR / A ESCOGER

Caldereta de sépia, galeres i carxofes
Caldereta de sepia, galeras y alcachofas
o
Arròs amb sépia i galeres
Arroz con sepia y galeras
o
Fideus amb sépia i galeres 
Fideos con sepia y galeras 

POSTRES / POSTRE

Capricis dolços 
Caprichos dulces 
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Restaurante 

Rafel 
lo Cristalero 

C. de Cervantes, 2
Tel. 964 402 048

CELLER / BODEGA

Vi blanc, negre o cava  
Dominio de la Vega 

Aigües minerals 
Vino blanco, tinto o cava  

Dominio de la Vega
Aguas minerales

27 € IVA INCLÒS

Restaurant 

Vinya d ’Alòs
Passeig de Blasco Ibañez, 13

Tel. 964 454 962

CELLER / BODEGA

Vi blanc, negre o cava i aigua
Vino blanco, tinto o cava y agua

29 € IVA INCLÒS

ENTRANTS / ENTRANTES

Crema tèbia de crancs i galeres
Crema tibia de cangrejos y galeras

Croquetes de galera
Croquetas de galera

Galeres amb cloïsses
Galeras con almejas

Llagostins de Vinaròs
Langostinos de Vinaròs

SEGON A ESCOLLIR / SEGUNDO A ESCOGER 

Arròs amb galeres i carxofes (sec, melós o 
caldós)
Arroz con galeras y alcachofas (seco, meloso 
o caldoso)
o
Fideuada amb galeres i ortigues de mar
Fideuá con galeras y ortigas de mar 

Postres artesanes
Postre artesano

Café 
Café 

ENTRANTS / ENTRANTES

Còctel de marisc i galera
Coctel de marisco y galera

Popurri de llagostins i galeres amb allets tendres
Popurrí de langostinos y galeras con ajitos 
tiernos 

Crema de galera amb profiteroles
Crema de galera con profiteroles 

Carxofa amb brandada de bacallà i galera
Alcachofa con brandada de bacalao y galera

A ESCOLLIR / A ESCOGER

Suquet de rajada amb galeres
Suquet de raya con galeras
o
Melós de galeres i carxofa
Meloso de galeras y alcachofas
o
Fideuada amb galeres
Fideuá con galeras

Postres 
Postre 

Café 
Café 
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Bergantín

C’Antonio

El Langostino de Oro

La Isla

L’Olivera

Los Arcos

Rafel  
lo Cristalero

Teruel

Vinya d’Alòs

Nou Parada
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Jornades de Cuina de la Galera
 Del 20 de febrer al 22 de març | Del 20 de febrero al 22 de marzo

Jornades de Cuina de la Fideuada
 De l’1 de maig al 14 de juny | Del 1 de mayo al 14 de junio

Jornades de Cuina del Llagostí de Vinaròs
 Del 10 de juliol al 9 d’agost | Del 10 de julio al 9 de agosto

Tapa tour Llagostí de Vinaròs
 Del 10 de juliol al 9 d’agost | Del 10 de julio al 9 de agosto

Festa del Llagostí
 6 d’agost | 6 de agosto

Concurs Nacional de Cuina Aplicada al Llagostí de Vinaròs
 21 de setembre | 21 de septiembre

Jornades de Cuina del Ranxo Mariner
 Del 18 de setembre al 12 d’octubre | Del 18 de septiembre al 12 de octubre

Dia Mundial de la Tapa
 29 de setembre | 29 de septiembre

Jornades de Cuina dels Arrossos
 Del 16 d’octubre al 13 de desembre | Del 16 de octubre al 13 de diciembre

VISITA VINARÒS
Aprofita el dia per a descobir Vinaròs. Comença la ruta al centre històric, recorrent els 
carrers de vianants per contemplar els monuments més destacats, cases modernis-
tes com la Casa Giner (c. Major) i la Casa Sendra (pl. Jovellar). Recomanem l'entrada 
a la Casa Membrillera (c. Socors), actual seu de la Fundació Caixa Vinaròs i que 
funciona com una casa museu.

L'església arxiprestal de la Mare de Déu de l'Assumpció és el monument de Vinaròs 
que no has de deixar de visitar. Restaurat íntegrament l'any 2013, aquest temple com-
pleix amb una doble funció de parròquia i fortalesa, fet que la diferencia de la gran 
majoria d'esglésies contemporànies. Entre els seus elements més destacables figura 
la seua façana retaule declarat Monument històric artístic i les pintures d'arquitectures 
fingides ubicades a les façanes. 

Caminant cap a la platja, trobaràs la plaça de Sant Agustí, coneguda popularment 
com la plaça del Mercat, per trobar-se allí el mercat municipal. Si tens l’oportunitat 
entra i visita l’edifici i fixa't en els productes que la mar i la terra ens regalen. Al costat 
mateix pots visitar l’Auditori municipal Ayguals d’Izco, antic convent dels frares agus-
tins, seu actual d’exposicions temporals i actes culturals. 

Des d’aquesta plaça tens vista oberta al passeig marítim, un modern passeig de via-
nants on pots fer una agradable passejada vorejant la platja fins a la desembocadu-
ra del riu Cervol. També pots assistir a l’entrada de les barques de pesca i la posterior 
subhasta del peix. Atura’t a la Tourist Info Vinaròs, situada al passeig marítim i lloga 
de forma gratuïta les audioguies de Vinaròs, coneixeràs Vinaròs d’una forma dinà-
mica i entretinguda, prova-les! També aprofita per tastar els productes més dolços 
i adquireix la ruta Vinaròs Llépol a la mateixa oficina. Abans de la posta de sol, és 
visita recomanada el Santuari de la Misericòrdia, a 6 km del centre urbà, un indret de 
gran valor paisatgístic i monumental i des d’on es pot contemplar la plana de Vinaròs, 
els pobles veïns i el delta de l'Ebre.

I recorda que al llarg de l'any Vinaròs té diferents sabors (a galera, arròs, fideuada, 
llagostí...). Descobreix tot el que Vinaròs t'ofereix a: www.turisme.vinaros.es

 Calendari d’activitats  Calendario de actividades  
 gastronòmiques 2015  gastronómicas 2015

La cuina de Vinaròs, segons la temporada,  
té diferents colors i aromes, és per això que 

al llarg de l’any organitzem una agenda 
gastronòmica perquè seguisques gaudint de 

Vinaròs i la seua gastronomia.

La cocina de Vinaròs, según la temporada, 
tiene diferentes colores y aromas, por lo 
que a lo largo de todo el año organizamos 
una agenda gastronómica para que sigas 
disfrutando de Vinaròs y su gastronomía.
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VISITA VINARÒS
Aprovecha el día para descubrir Vinaròs. Comienza la ruta en el centro histórico, 
recorriendo las calles peatonales, y contempla los monumentos más destacados; 
casas modernistas como la Casa Giner (c. Major) y la Casa Sendra (pl. Jovellar), 
recomendamos la entrada a la Casa Membrillera (c. Socors), actual sede de la Fun-
dació Caixa Vinaròs y que funciona como una casa-museo. 

La iglesia arciprestal de la Mare de Deú de l'Assumpció es el monumento de Vinaròs 
que no debes dejar de visitar. Restaurado íntegramente en el año 2013, este templo 
cumple con una doble función de parroquia-fortaleza, hecho que la diferencia de la 
gran mayoría de iglesias contemporáneas. Entre sus elementos más destacados 
figura su fachada retablo declarada Monumento histórico-artístico y las pinturas de 
arquitecturas fingidas en las fachadas.

Caminando hacia la playa encontrarás la plaza de San Agustín, conocida popular-
mente como la plaza del Mercado, por situarse allí el mercado municipal, si tienes la 
oportunidad entra y contempla el edificio y los productos que el mar y la tierra nos 
proporcionan. Junto a este edificio, se encuentra el Auditorio municipal Ayguals d’Izco, 
antiguo convento de los frailes agustinos, sede actual de exposiciones temporales y 
actos culturales.

Desde esta plaza tienes vista abierta al paseo marítimo, un moderno paseo peato-
nal donde puedes dar un agradable paseo costero hasta la desembocadura del rio 
Cervol. También puedes asistir a la entrada de las barcas de pesca y la posterior 
subasta del pescado. Haz un alto en el camino en la Tourist Info Vinaròs, situada en 
el paseo marítimo y alquila de forma gratuita las audioguías de Vinaròs, conocerás 
Vinaròs de una forma dinámica y entretenida, 

!

pruébalas! También aprovecha para 
degustar los productos más dulces y adquiere la ruta Vinaròs Llépol en la misma ofici-
na. Antes de la puesta de sol, es visita recomendada el Santuario de la Misericordia, a 
6 km del centro urbano, un lugar de gran valor paisajístico y monumental y desde don-
de se puede contemplar la plana de Vinaròs, los pueblos vecinos y el delta del Ebro.

Y recuerda que a lo largo del año Vinaròs tiene distintos sabores (a galera, arroz, fi-
deuá, langostino...). Descubre todo lo que Vinaròs te ofrece en: www.turisme.vinaros.es

Vinaròs
és turisme

TERRA DEL LLAGOSTÍ

+ Info: www.turisme.vinaros.es

Turisme Vinaròs
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Associació de Comerciants de Vinaròs
Associació de Venedors del Mercat Municipal
Grup de Pastisseria de Vinaròs
Gremi de Forners de Vinaròs
Asociación de Peluquerías de Vinaròs
Associació d’Hostaleria de VinaròsCo
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Vinaròs
és turismeAcreditada per la Generalitat

VI
NA
RÒS

Compra als comerços adherits a aquesta 
campanya i participaràs en el sorteig de  
5 sopars/dinars, per a 2 persones, en cada 
una de les següents jornades gastronòmiques:
Compra en los comercios adheridos a esta 
campaña y participarás en el sorteo de  
5 cenas/comidas, para 2 personas, en cada 
una de las siguientes jornadas gastronómicas:

JORNADES DE CUINA DE LA GALERA 
Compres del 20 de febrer al 7 de març
JORNADES DE CUINA DE LA FIDEUADA 
Compres del 18 d’abril al 23 de maig
JORNADES DE CUINA DEL LLAGOSTÍ 

Compres del 20 de juny al 18 de juliol
JORNADES DE CUINA DEL RANXO MARINER 

Compres del 5 al 26 de setembre
JORNADES DE CUINA DELS ARROSSOS 

Compres del 10 d’octubre al 14 de novembre

SI COMPRES AQUÍ... 

BON PROFIT!


