
III JORNADES DE L’ARRÒs
del 15 al 30
d'octubre

2022

L’Espai gastronòmic DEVITECA 
donarà el tret de sortida a les 

nostres jornades el proper dissabte 
15 d’octubre amb un tastet d’arròs 
per obrir boca a la Marina Seca del 

Port Esportiu de l’Hospitalet de 
l’Infant d’11 a 14h.

Un acte on podreu degustar un 
arròs de peix i marisc tradicional fet 

al moment i barra de begudes, 
acompanyats pel Dj Óscar Sánchez 

que amenitzarà la festa perquè 
pugueu gaudir d'un migdia 

gastronòmic i festiu.

dissabte
15 d'octubre | 11h

4€

10 i 11 d’octubre > Restaurant Vanes
11 i 12 d’octubre > Cal Rullo i D’antis
de 12 a 16h

venda de tickets AnTICIPaDa:

ARRÒS
P     PULAR 
marina seca
port esPortiu FES L ’ARRÒS

I NO LA GUERRA

a.restauracionhv@gmail.com

Una empresa familiar de quarta generació 
que produeix arròs al Delta de l’Ebre.

Des de fa 13 anys comercialitzem l’arròs que 
produïm, des de la sembra, la sega, l’assecatge, 
la molturació i l’empaquetatge oferim les 
varietats bomba, marisma, marisma integral, 
marisma ecològic, carnaroli i hoshi, així com 
farina d’arròs i cervesa artesana d’arròs. 

No et perdis les nostres
visites guiades al molí 
on expliquem el cultiu 
i tot el procés!

lonostrearros.cat

patrocina



bar-restaurant
D’ANTIS

De dimarts a diumenge
de 13 a 15.30h

i de 20 a 23h

Port Esportiu, local 33
977 823 326 

Arròs melós de costella ibèrica 
a baixa temperatura
i vel de cansalada

restaurant
NÀUTIC
Port Esportiu, local 42-43
977 822 336

Tots els dies
de 13 a 15.30h

i de 20 a 23h

Arròs de botifarró de mar 
amb cranc reial

restaurant
LE P’TIT NORMAND
Via Augusta 40
634 337 121

Divendres i dissabte
de 13 a 15.30h i 19 a 22.30h

i diumenge 13 a 15.30h

Arròs amb conill i carxofa

bar-restaurant
LUIS
C/ de Masriudoms 3
977 823 247

Tots els dies
de 12 a 15.30h

i de 19 a 22h

Arròs de la casa: pollastre, 
llagostins, calamars, panís 
i ou fregit

restaurant
LA FIGUEROLA
Ctra. de Móra Km 11.4
Vandellòs
977 100 122

Divendres, 
dissabte i diumenge

de 13 a 15h

Arròs del troç amb bolets,
ànec i secret ibèric

Menu

Vermut amb “gilda” casolana i xips

Ortigues de mar arrebossades
amb farina d’arròs

Sarandonga amb gamba vermella

Postre a escollir
Vi > Clamor de Raimat
Cafè

restaurant
HOTEL SANCHO
Via Augusta 6
977 823 002

De dimarts a diumenge
de 13.30 a 15.30h

i de 20 a 22h
Diumenge nit tancat

25€

Cuina QUEROL
Divendres, dissabte i diumenge

de 10 a 15h
C/ Major
977 823 353 
PER ENCÀRREC I PER EMPORTAR

restaurant
LB21
César Gimeno 21
977 822 128

De divendres a dilluns
de 13 a 15.30h

Arròs de ceps, carxofa i galeres
de CambrilsArròs amb pop i costella

restaurant VANES
Port Esportiu, locals 36-38
977 820 134

Tots els dies
de 13 a 15.30h

i de 20 a 22.30h
Dimecres tancatArròs "cec", 

xipironets i “cazón”

_

Arròs de calamars i botifarra

espai gastronOmic DEVITECA
C/ Tarragonès local 5
977 820 206

Dissabte i diumenge
de 10 a 15h

PER ENCÀRREC I PER EMPORTAR _

restaurant-pizzeria
CAN DONATELLO
Compte de Prades 7
977 820 341

Divendres,
dissabte i diumenge

de 13 a 15.30h

restaurant-pizzeria
LA BARCA
Port Esportiu
977 823 191

Divendres, dissabte i diumenge
de 13 a 15.15h

 i de 20 a 23h

Arròs de muntanya
amb pollastre, botifarra i cargols

Rissoto amb provola fumada
i albergínia

_PER ENCÀRREC


