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Ruta
Gastronòmica
del Pèsol
dia 15 de març

Inclou una tapa            
i una consumició

5€
1 TIQUET

Cal presentar al restaurant el full 
imprès amb la vostra reserva de 
tapes i restaurants.

En què consistirà? Cada restaurant adherit a la ruta de la tapa del 
pèsol cuinarà una tapa amb el pèsol de la floreta que s’oferirà de 
12h a 15h el dia 15 de març en els restaurants.

On reservo  la meva tapa? Només caldrà fer la reserva anticipada 
per les tapes dels diferents restaurants al web municipal www.
caldetes.cat/pesolada. 

Quin preu tindrà? Cada ració de tapa costarà 5 euros i inclourà una 
tapa i una consumició. 

On compro els tiquets?  Aquest any es paga directament a cada 
establiment el mateix dia que es fa la ruta.

Restaurant Voramar
Pèsols, amb sepia de costa 
i carxofes del Maresme a 
l’estil Voramar

La Tasqueta
Torradeta amb tartare de 
bacallà, tomàquet, ceba 
tendre i pèsol de la floreta 
amb oli confitat de gingebre

Restaurant Can Suñé
Pèsols de la floreta ofegats 
amb costella de porc, les 
dues botifarres, cebeta, 
allets tendres i la picada de 
nyora, menta, melindros, 
pinyons i ametlles

Restaurant El Jardí del 
vellard
Ceviche de pèsols sobre 
sopa freda de tomàquet 
o Croqueta de pèsols i 
botifarra negra

Pizzeria Estrac
Pèsols de la floreta i 
carxofes del Maresme 
ofegats a l’estil Emma

Restaurant Fonda Manau
Pèsols de la floreta ofegats 
amb sèpia d’Arenys

Dynamic Hotel
Pèsols de la Floreta amb 
Tonyina D.O. Balfegó 
marinada amb Taronja
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Restaurants i tapes


