Amposta · delta de l’Ebre · tot l’any

El gust de visitar un terr
Amposta, capital de la comarca del Montsià, la més
meridional, de Catalunya el seu municipi abraça des de la
2erra del Montsià ƥns al #elta de lŗ$bre $l contrast entre
la serra i la zona humida més important de la Mediterrània,
li permet mantenir durant tot lŗany una interessant oEerta
tur¨stica amb la natura com a Fran centre dŗinter£s
$l paisatFe, poblat de Fran eWtensions dŗarrossars, resulta
sorprenent al visitant donat que està en canvi constant
dŗacord amb el pas de les estacions +es esp£cies
de Eauna i Ʀora autctones, les llacunes, canyissars i
barraques, a més de les platFes verFes de sorra ƥna
conEormen un entorn µnic i irrepetible, emocionant,
tant per lŗespectacularitat del paisatFe com per la seva
EraFilitat
Aquesta planícia conviu a la vora de la Serra del
Montsià, que sŗaiWeca maIestuosa oEerint un entorn
típic mediterrani que resulta ideal per a la pràctica del
senderisme i activitats de muntanya
$l clima susu i la seva posici® estrat£Fica dins el mar
Mediterrani ha Eet de la ciutat dŗAmposta un territori de
pas de diverses cultures que han deiWat la seva petIada
en un patrimoni artístic i cultural que oEereiW testimoni
de la pres£ncia íbers i romans +es torres de viFilància
medievals ens recorden la seva importància estrat£Fica
en el trànsit del riu $bre
#e les £poques posteriors trobem les construccions de
barraques en ple #elta, her£ncia dŗun estil de vida lliFat al
cultiu de lŗarrs, i en el casc urbà hi trobem ediƥcis dŗestil
modernista i el /ont /enIant que presideiW lŗentrada de
la Ciutat

ritori amb història
+a diversitat natural i cultural es tradueiW també en
diversitat Fastronmica, rica i variada basada en els
productes dŗuna terra E£rtil que oEereiW arrs, hortalisses,
oli i que Ea acréiWer les vinyes dŗon sŗelaboren els vins de
la #. 3erra Alta, tot pleFat, Iunt amb les carns i peiWos
d®na lloc a una Fran varietat de sabors que esdevenen al
mateiW temps màWim eWponent de la dieta mediterrània
Com a mostra i principal aparador dŗaquest patrimoni
Fastronmic, celebrem la 19a. Festa de la Carxofa, el
dia  de Eebrer, on podeu trobat mil i una possibilitats
de combinar els productes de la nostra terra en una
Iornada Eestiva i també del  de Eebrer al  de març els
restaurants dŗAmposta i de /oble -ou del #elta celebren
les 11enes. Jornades Gastronòmiques de la Carxofa
%ora de les Iornades, Amposta i el #elta de lŗ$bre obren
les portes als seus visitants qualsevol dia i £poca de lŗany

19ena Festa de la carxofa
$l dissabte  de Eebrer tindrà lloc al pavell® %iral
dŗAmposta la 19a Festa de la Carxofa Aquesta serà el
plat Eort dŗuna promoci® &astronmica que tindrà lloc
durant tot el mes de març que començarà amb les 11enes
)ornades &astronmiques de la CarWoEa on diEerents
restaurants oEereiWen menµs amb carWoEa
Al Mercat Municipal
Programa del dia 15 de febrer:
Al Mercat Municipal i a la seva /laça
De les 10 a les 11.30h:
Ş 5isita al Mercat Municipal, on sŗoEerirà un vermut als
assistents i es podran comprar productes de la terra
De les 10 a les 20h:
Ş %ora estocs de diEerents comerços de la ciutat Amb
animaci® per la tarda a càrrec dŗAmposta 1adio
Ş 5enda de productes creats per Ioves emprenedors de
lŗ(nstitut 1amon !erenFuer (5 a través de mini empreses
Al Pavelló Firal
A partir de les 11.00 h:
Ş Mercadet de productes típics
Ş 3ast de vins de la Cooperativa de &andesa i 5ins
Andreu 1oca amb la colŞlaboraci® del Consell
1eFulador de la #enominaci® dŗ.riFen 3erra Alta
amb un tiquet de  ŵ que inclou una copa de vi i
dos deFustacions
Ş #eFustaci® de Cervesa #amm Fratuªta
Ş #eFustaci® de  ostres del #elta amb copa de cava
per +a Musclera amb un tiquet de ŵ
Ş /asseiF Fratuªt en cavall Centre 'ípic Carlos Cid

Frupabs com # + 3  

Ş /asseiF Fratuªt en ponis 8eFuada 5erFe 1amos
Ş Actuaci® de la WaranFa řSuc dŗAnFuilaŚ
De les 11.30 a les 12.30h:
Ş 3aller de cuina per a nens 'otel Ciutat dŗAmposta
De les 11.30 a les 13.30h:
Ş #eFustaci® dels diEerents plats cuinats amb
carWoEa i elaborats pels restaurants
Ş /remi al millor 3ast #eFustaci®

Visites
Ş $ntrada Fratuªta a la Casa de %usta durant tot el dia
Ş 5isita Fuiada Fratuªta a les eWposicions
Museu de les Terres de L’Ebre
C &ran Capità, 1, Amposta
'oraris %einers dŗ11 a 1 h i de 1  a  h
#iumenFes i Eestius dŗ11  a 1 h #illuns tancat
Més inEormaci® VV museuterresebre cat
Activitats al Museu de les Terres de L’Ebre:
#issabte dia 1 de Eebrer de 1 a 1 h
$l patrimoni natural i cultural de les 3erres de lŗ$bre a
través de dos eWposicions ř+es 3erres de lŗ$bre, de la
prehistria a lŗedat mitIanaŚ i ř+ŗ$bre, camí dŗaiFuaŚ
A més podeu con£iWer lŗevoluci® de lŗensenyament
a Amposta visitant lŗeWposici® temporal ř1 anys
dŗescola pµblica a AmpostaŚ
Activitats durant les 11enes Jornades Gastronòmiques
Activitats al Parc arqueològic de la Carrova:
#iumenFes, del 1 de Eebrer al 1 de març dŗ11 a 1 h
5isita Fuiada al /arc ArqueolFic de la Carrova
+loc /arc ArqueolFic de la Carrova /reu  ŵ
Parc arqueològic de la Carrova:
Carretera C 1, $iW de lŗ$bre *m , Amposta
Una vil·la romana i una torre medieval que mostren la
histria de les 3erres de lŗ$bre a la ribera baiWa del riu
Campionats:
#issabte 1 de Eebrer ř%esta de la carWoEa 3orneiF
americà de padel del  al  de març ř( 3orneiF de /adel
setmana de la CarWoEaŚ .rFanitza ( am /adel (ndoor
Amposta /adel i /adel 5illaFe
Els romans ens visiten! Jornada de recreació històrica
amb la representació d’un banquet romà.
#urant el matí 1 de març plaça del mercat .rFanitzen
AIuntament dŗAmposta, ($S 1amon !erenFuer (5, Museu
de les 3erres de lŗ$bre, Antena del ConeiWement de la
U15 i 3arraco 5iva
- Servei de pàrquing gratuït durant tot el dia al pàrquing
subterrani de la plaça Ramon Berenguer IV (la plaça del Mercat).
- Servei gratuït de bus durant tot el matí des del Mercat
Municipal (enfront Pastisseria Alemany) Ʃns al Pavelló de Fires.

(L’organització informa que les activitats poden sofrir
modiƩcacions d’¹ltima hora)

/er més inEormaci® consulteu
www.festadelacarxofa.cat u VVV turismeamposta cat
o trucar a lŗoƥcina de turisme u 3el 977 70 34 53

1estaurant Dolce Vita
ENTRANTS
Carpaccio di carcioƥ
CarWoEes laminades, EormatFes i herbes
PRIMER PLAT
/asta Carcioƥna
%usilli saltats amb carWoEes i herbes
SEGON PLAT
+lenFuado Contadino
+lenFuado amb carWoEes
POSTRES
3iramisµ artesanal
BEGUDA
5i, aiFua i caE£s

/1$U
/1$U

20 €
(5A
(5A incls
incls

Horari: Obert de dilluns a diumenge de 13.30 a 15.30 h i
de 21.30 a 23.30 h.
Av )osep 3arradelles,  · Amposta

3el 977 70 80 54
1

1estaurant Casa deFusta
ENTRANTS
3apanada amb cruiWent de carWoEa
CarWoEa a la brasa
MandonFuilles amb carWoEa
/asta Earcida amb carWoEa i salsa carbonara
PRIMER PLAT
Arrs amb carWoEa, sepieta i anFuila
SEGON PLAT
3ronc de lluç amb carWoEa
o
Ànec a la cassola
POSTRES
3iramisµ amb melmelada de carWoEa
BEGUDA
5i #. 3erra Alta, aiF·es minerals i caE£
mínim  persones
/1$U

25 €

(5A incls

Horari: Obert de dilluns a dijous, de 9.30 a 18.00 h;
divendres, de 9.30 a 23.00 h; dissabte, de 8.30 a 23.00 h,
i diumenge, de 8.00 a 19.00 h.
/artida de lŗ$ncanyissada, sn · Amposta

3el 977 26 10 26
www.restaurantestany.com
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1estaurant Entre pa i pa
PLAT
$ntrepà dŗhamburFuesa
de vedella i carWoEa amb
salsa rocaEort

/1$U
/1$U

5€

(5A
(5A incls
incls

Horari: Obert tots els dies, excepte diumenge al migdia.
Horari de les jornades: de dilluns a divendres al migdia.
C 3arraFona,  · Amposta

3el 977 70 76 54
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1estaurant El Secret
Hotel Ciutat d’Amposta

ENTRANTS
Carpaccio de vedella amb carWoEa
conƥtada i encenalls de Eoie
&ambes al all cremat
Minicoca de bacallà amb carWoEa
PLAT
1issoto de bolets amb Fambes
i encenalls de carWoEa
o
+lenFuado amb calamars i
+lanFostins de la !adia
o
SandvitW dŗentrecot amb
EormatFe de cabra i laminat
de carWoEa
acompanyat amb copa de cava
POSTRES
/astís de EormatFe amb coulis de maduiWa
BEGUDA
AiF·es minerals i caE£
5all de vinyes #. 3erra Alta

mínim  persones
persones
mínim
/1$U
/1$U

22 €

(5A incls
incls
(5A

Horari: Obert de dilluns a dissabte,
al migdia i a la nit, i diumenge al migdia.
Av )osep 3arradelles, 1  · Amposta

3el 977 70 85 56
www.hotelciutatamposta.es
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1estaurant Els Ullals
MENÚ DEGUSTACIÓ
Carpaccio de carWoEa amb anWoves i encenalls de Eoie
Calamars a la romana amb salsa de carWoEa
!unyols de bacallà amb bruinoise de carWoEa
Amanida amb bombons de Eoie i vinaFreta de carWoEa
MinisouƦé de carWoEa amb llanFostins de la badia
Arrs cald®s amb calamarsets i carWoEa
Medall® de lluç a lŗestil els ullals
7arrup de carWoEa
!roqueta dŗentrecot amb verduretes de la terra
POSTRES
Coulant de Wocolata amb cruiWent de
carWoEa i Eruits del bosc
BEGUDA
5all de vinyes #. 3erra Alta
mínim  persones
/1$U

28 €
(5A incls

Horari: Obert de dilluns a dimecres, al migdia, de dijous a
dissabte, al migdia i a la nit, i diumenge, al migdia.
C !urFos,  · Amposta

3el 618 75 55 86
www.elsullals.es
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1estaurant Gatsby
ENTRANTS
0uatre entrants deFustaci® amb plats elaborats
amb carWoEa
PLAT
Arrs veFetarià
o
Arrs amb carWoEa i pernil ib£ric
o
3ronc de bacallà amb carWoEa i cloªses
POSTRES
Postres elaborats de la casa
BEGUDA
5i #. 3erra Alta i AiFua
mínim  persones
P1$U

26 €

(5A incls

Horari: Obert de dilluns a dijous, al migdia, divendres i
dissabte, al migdia i a la nit, i diumenge, al migdia.
C Am£rica,  · Amposta

3el 977 70 28 57
www.restaurantgatsby.com
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C 12

1estaurant Il Faro de Dolce Vita
ENTRANTS
Stuzzichino
!roquetes de carWoEes en orly ensalada
PRIMER PLAT
3urned® (b£ric
3all rod® Earcit de carWoEes i pernil
SEGON PLAT
Spaghetti di Sepia
3ires de s£pia amb ceba i carWoEes
POSTRES
Postres de la casa 3iramisµ
BEGUDA
5i blanc, negre, rosat a escollir i caE£

P1$U

20 €
(5A incls

Horari: Obert tots els dies de 9 a 24 h, excepte
divendres de 9 a 24 h. Dissabte de 11 a 2 h
i diumenge de 10 a 18 h.
AvinFuda AraFonesa, 1, +.C1 · Amposta

3el 665 380 393
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1estaurant Il Parque Xiribecs
de Dolce Vita
ENTRANTS
$nsalada Carcioƥna
CarWoEes, parmesà carn de cranc i ensalada
PLAT
Carcioƥ alla Cilentana
CarWoEes Earcides amb acompanyament de patates
POSTRES
Flam de la casa
BEGUDA
5i negre i caE£

P1$U

15 €

(5A incls

Horari: Obert tots els dies de 9 a 24 h, excepte
divendres i dissabte de 9 a 2 h.
Parc Xiribecs · Amposta

3el 620 465 453
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1estaurant L’Algadir del Delta
ENTRANTS
Aperitius maridats amb cctel especial
Croquetes dŗànec del delta amb pernil de gl
!unyols de bacallà casolans
CarWoEa ampostina Earcida de Eoie i pernil de gla
CarWoEes ƥleteIades amb Eoie gras semicuit dŗànec
del #elta
Polp de Sant Carles a lŗestil gallega
3orrades de Eumats casolans
PLAT
Arrs a la marinera amb carWoEes
o
Arrs dŗànec del #elta, anguiles,
caragolets i carWoEes
mín  persones
POSTRES
Postres dŗelaboraci® artesana
BEGUDA
5i, aigua, caE£ i
Wopet de licor dŗarrs del delta de lŗ$bre
menµ per a tota la taula
P1$U

35 €

(5A incls

Horari: Obert tots els dies, excepte diumenge a la nit
1onda dels Pins,  · Poblenou del Delta

3el 977 74 45 59
www.hotelalgadirdelta.com
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1estaurant L’Angolo
de Dolce Vita
ENTRANTS
Carpaccio di Carcioƥ
CarWoEes laminades, amanida amb parmesà
PLAT
+asanya de carWoEes
POSTRES
Pastís de carWoEes
BEGUDA
5i negre i caEé

P1$U

10 €

(5A incls

Horari: Obert de dilluns a dissabte de 9 a 22 h.
Avinguda Aragonesa, 1, +.C · Amposta

3el 977 70 11 87
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1estaurant Lo pati d’Agustí
ENTRANTS
Mousse de carWoEa
Saltat de carWoEa amb gambetes
MilEulls de carWoEa
Cigrons amb bacallà i carWoEa
PLAT
Paella de carWoEa amb bolets Eeta amb llenya
o
+longanissa de pag£s amb carWoEa a la brasa
POSTRES
Crema catalana o menIar blanc o mel i mat®
o pastís de Woco tot casolà
BEGUDA
5i negre, blanc o rosat de la 3erra Alta
mínim  persones
P1$U

26 €
(5A incls

Horari: Obert tots els dies, excepte dimarts
TANCAT DEL DIA 14 GENER AL 27 DE FEBRER
(ambòs inclosos)
C $bre, 1 · Poble Nou del Delta

3el 977 05 30 00
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1estaurant Nit i Dia
ENTRANTS
Cors de carWoEa amb encenalls de Eoie
!unyols de bacallà de lŗàvia amb salsa de pebrot
&ambes amb romesco
PLAT
Arrs amb tonyina de !alEeg® i carWoEes
o
Suquet de bacallà amb carWoEes
o
Solomillo de porc ib£ric amb timbal de patata i
carWoEa amb reducci® de Pedro Ximenes
POSTRES
Postres de la casa
BEGUDA
Aig·es minerals, celler #. 3erra Alta, caE£ i licors
mínim
mínim  persones
persones
P1$U
P1$U

28 €
(5A
(5A incls
incls

Horari: Obert tots els dies, excepte dimecres
#illuns, dimarts i diIous nit Pr£via reserva
Carrer Fortalesa, 1 · Poble Nou del Delta

3el 977 74 30 92
www.restaurantnitidia.es
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Pastisseria Pous
ENTRANTS
Per emportar i per encàrrec
PLAT
Pizza blanca amb espurnes
de carWoEa
i
Quiche lorraine de pernil
amb carWoEa
POSTRES
Pop Cake
BEGUDA
+ambrusco negre
mínim
mínim  persones
persones
P1$U
P1$U

12 €

(5A
(5A incls
incls

Horari: Obert de dimarts a diumenge, de 9 a 14 h
i de 17 a 21 h. Dilluns tancat.
Av Santa !àrbara, 1 · Amposta

3el 977 70 01 91 - 977 50 35 54
13

Participació d’APASA a la:

