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SALUTACIÓ

Benvolguts,
Ja hem arribat a la trentena edició de la Mostra Gastronòmica de 
Cabrils, tot un repte.
Tot i que sabem que la perfecció no és possible, no defallim en la 
nostra tasca i intentem millorar any rere any.
Enguany trobareu en l’organització de la Mostra alguna sorpresa 
que esperem que us agradi.
Arribats a aquest punt, no podem ni volem deixar passar 
l’oportunitat d’agrair a totes i cadascuna de les persones que 
directament  o indirectament han tingut alguna relació amb la 
Mostra, sigui com a directors, polítics, treballadors o assistents a 
la mateixa. De no ser per ells, tot això no hauria estat possible. 
Gràcies, moltes gràcies, estem fent un gran poble!
Espero trobar-vos a tots i a totes al llarg d’aquests quatre dies i 
poder parlar una estona de qualsevol tema que vulgueu.
Per acabar, vull com sempre, donar les gràcies a la brigada, 
policia, tècnics, directora i només faltaria  a la regidora. 
Tots vosaltres juntament amb els restauradors, comerciants ,
artesans i tots els visitants feu de la nostra Mostra un gran 
esdeveniment per Cabrils, comarca i rodalies.

Us hi espero a tots,

 

Lina Morales
Alcaldessa
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SALUTACIÓ

Ja  han passat 30 anys de la Mostra Gastronòmica, Comercial i 
d’Artesans de Cabrils. Personalment em sento molt orgullosa de 
poder posar el meu granet de sorra en aquest dia tan especial i 
alhora tan importat pel nostre Municipi.  Cabrils es convertirà  un 
any més en referència de la gastronomia al Maresme, potenciant 
una fusió entre aromes, sabors i música que amenitzaran les nits 
del 18 al 21 d´agost, convertint-les en una experiència per gaudir-la 
amb els cinc sentits. No ens podem oblidar que si avui estem de 
celebració és gràcies a totes les persones que durant tots aquests 
anys han treballat incondicionalment fent-se sentir la Mostra seva 
i això dóna el seu fruit. 
Gràcies a tots i que gaudiu  de la vostra Mostra  
 

Isabel Tamboleo
Regidora d’Esports, Comerç i consum, Promoció econòmica, 
Turisme, Sanitat, Benestar social i Dona, Cooperació i solidaritat
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Viu l’experiència del territori de la Denominació d’Origen Alella

Descobreix la Ruta del Vi DO Alella i fes camí entre la natura i el paisatge 
tacat de vinyes entre mar i muntanya; descobreix-ne els cellers i la seva 
gent, la seva història, gastronomia i els productes locals, i gaudeix de les 
tradicions i festes d’arrel popular... 

Trenta municipis conformen actualment la DO Alella i per ells travessa 
una jove Ruta del Vi que et permetrà viure experiències vinculades a la 
cultura vitivinícola i la identitat del territori: des de veremar la vinya o fer 
un àpat entre vinyes amb música en viu, maridatges enogastronòmics, 
fins a sobrevolar el paisatge en helicòpter... 

Tria la teva experiència a enoturismedoalella.com i fes #rutavidoalella!

Enoturisme DO Alella
www.enoturismedoalella.cat
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COMITÈ ASSESSOR DE LA MOSTRA
Lina Morales: Presidenta
Isabel Tamboleo: Regidora de Turisme
Geno Estrada: Directora de la Mostra
Artur Masiques: President de l’Associació d’Hostalers de Cabrils 
Pilar Llongueras: President de la Societat La Concòrdia i vocal
Carlos Rodríguez: Vocal
Xavier Viudez: Vocal
Miguel Doñate: Vocal
Peter Oberle: Vocal
Carme Torres: Vocal

ORGANITZA
SEIPRO (Serveis i Promocions Municipals, S.A.)

COL.LABORADORS                                                              
  Ajuntament de Cabrils
  Diputació de Barcelona
  Consorci DO Alella
  Sorli 
  Font Vella
  Damm
  Elias boulanger

SERVEIS
  Infermeria
  Ambulància

HORARI MOSTRA
Divendres 18 d’agost (inauguració): de 8 del vespre a 2/4 de dotze de la nit.
Dissabte 19, diumenge 20 i dilluns 21 d´agost: de 2/4 de 8 del vespre a 2/4 de dotze de 
la nit.

CONSUMICIÓ DE TASTOS DE LA MOSTRA GASTRONÒMICA 2016
23797 tastos

NOMBRE DE PARTICIPANTS DE LA MOSTRA GASTRONÒMICA 2017
Restauració        16
Vins i caves          5
Comercials            7
Entitats                    8
Paradetes                 28 
TOTAL                      64



8

   COMERCIALS
   Corriol - Triatló - Vilassar de Mar
   Damm S.A 
   Escola  Nàutica Cara al Vent - Vilassar de Mar                                                       
   Malecon Mojitos Coctels  - Mataró  
   Planta de compostatge de Cabrils                                      
   Rovira Cafès  - L’Ametlla del Vallès
   Vicenç Amat - Serveis immobiliaris - Cabrils                            

  ENTITATS
     AJUNTAMENT DE CABRILS        
     ADAINC PROTECTORA D’ANIMALS DE CABRILS
     ASSOCIACIÓ PROJECTE NUT CABRILS
     CEM CABRILS CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL 
     CORAL LA CONCÒRDIA
     ESCOLA OLIVERA
     HOSTALERS DE CABRILS
     SOCIETAT LA CONCÒRDIA         

RELACIÓ D’ESTANDS PARTICIPANTS

RESTAURADORS 
Ca l´Estrany (Cabrils)
Cal Gras (Cabrils)
Can Pocurull (Vilassar de Mar)
Can Rin (Cabrils) dies 21 i 22
Cansaladeries la Confiança (Barcelona)
Forn Vias - Ca la Rosi (Cabrils)
Hostal de la Plaça (Cabrils) dies 19 i 20
Laura Càtering (Premià de Dalt)
Les Cinc Sènies / Les Santes (Mataró) 
Mil Fulls (Vilassar de Dalt) dies 19 i 20
Pastisseries Falgueras (Vilassar de Mar) 
Pizzeria de l’Hort / Tempo de l’Hort (Cabrils)
Sal i Pebre (Cabrils) dies 21 i 22
Solko (Alella)
Xaret  (Cabrils)
Xeflis (Cabrils)

VINS I CAVES DO Alella
Alella Vinícola
Bouquet d’Alella
Parxet – Marquès d’Alella
Roura
Testuan, vi de Cabrils
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LES PARADETES

BIJUTERIA LININHA                                                                            
Bijuteria i complements.
Premià de Mar
 
BYMIRELAE                         
Bijuteria artesanal selecta.
Barcelona 

CANSALADERIES LA CONFIANÇA  
Elaboracions fresques de porc.
Barcelona

COTÓ FLUIX                             
Llaminadures i articles de regal variats. 
Vilassar de Mar

DE’S BARCELONA - LOURDES SOTERAS     
Complements i bijuteria.
Alella

EL ARMARIO DE TXETA       
Roba eivissenca, moda Vintage.
Cabrera de Mar

EL RACÓ DE L’OLIVA            
Olives.
Palamós

EL TALLER                             
Fotografia en fusta, minerals.
Vilafranca del Penedès 

EMBOTITS CASOLANS DE PLANOLES      
Embotits.
Planoles 

FORMATGES CAN PUJOL           
Formatges madurats de llet de cabra i ovella. 
Vilassar de Dalt  

FORMATGES MONTBRÚ      
Formatges de cabra, ovella, vaca i búfala. 
Moià                           

FORN FRANQUESA  - COQUES DE PERAFITA     
Pa i coques artesanals.
Perafita  

GADEA ARTESANS             
Sobrassada i formatges de Menorca.
Sant Cugat

GLORIA ANTON                   
Complements.
Cabrils

HERBES I BOLETS              
Coixins terapèutics, caramels, olis de massatges.
Cabrils  

HOGAR MÀGICO                        
Ganxo per la roba.
Piera  

INDI & BLUE                         
Bolsos de roba i pell.
Barcelona          

KYO Artesanies                    
Orgonites, minerals, concs tibetans i de quars.  
Arenys de Mar

LA TOMATERIA DEL GOURMET    
Tomàquet Rosa de Barbastro.
Barcelona

MARTA DURAN                   
Bijuteria amb flor natural.
Barcelona

NATURALI - SILNATUR       
Manyoples per la depilació natural, oli reparador.
Premià de Mar

NEUS SANDALIES               
Sandàlies i complements. 
Mataró

PIRULETA DE BOIRA           
Antiguitats, complements, joieria de plata. 
Barcelona

PURA ILUSIÓN                      
Patchwork.
Barcelona

ROSER  BIJUTERIA I COMPLEMENTS   
Bijuteria artesana amb fimo, roba, pell, plata.. 
El Masnou       

TÀBATHA                             
Penjolls fets a mà i polseres de pell.
Solivella

THE CLOSET by MARTA    
Roba d’home i dona.
Vilassar de Dalt

WWW.COSES DEL MON.COM   
Artesania del món.
Sant Marti d’Albars
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COMMEMORACIÓ DE LA 30a MOSTRA

TROBADA DE COL•LECCIONISTES DE PLAQUES

AMENITZACIÓ MUSICAL

LA MOSTRA SOLIDÀRIA

LA MOSTRA SOSTENIBLE

Dissabte 19, diumenge 20 i dilluns 21 d’agost a partir de les 8 del vespre al 
recinte de la Mostra, Show Cooking amb cuiners destacats.
 
Durant la Mostra es vendrà l’ampolla de cava amb la placa commemorativa dels 
30 anys, a l’estand de Parxet dins del recinte de la Mostra.

Enguany celebrem la 12a Trobada de col•leccionistes de plaques de cava de 
Cabrils. Serà el diumenge 20 d’agost de 2017 de 10 del matí a 2 del migdia, a la 
Sala La Concòrdia.
Es vendrà cava amb la placa commemorativa 2017

Durant la Mostra, mentre sopeu, podreu gaudir de jazz en viu amb el grup Blue 
Gin.

Es destinarà el 0,7 % de la recaptació de la venda dels tiquets de tast i beguda 
a Càritas Parroquial de la Santa Creu de Cabrils.

Com a novetat de l’edició d’aquest any els plats, gots i coberts són biodegradables. 
Entre tots, fem la Mostra més sostenible!

ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS

VENDA ANTICIPADA 
La venda anticipada de tiquets, ubicada davant del Centre Cívic La Fàbrica, 
serà:
- Dimarts 15 i dimecres 16 d’agost, de 6 de la tarda a 9 del vespre.
- Dijous 17, de 10 del matí a 2 del migdia i de 6 de la tarda a 9 del vespre.
- Divendres 18 d’agost, de 10 del matí a 2 del migdia.

MOBILITAT 
Per facilitar els desplaçaments, un any més posem a disposició dels visitants un 
trenet per poder anar còmodament a la Mostra.
El recorregut del trenet és l’habitual del bus C-12, comprès entre Can Batalló - 
CAP Cabrils i la rotonda de la zona escolar. L’horari és des de les 7 de la tarda 
fins a les 3 de la matinada.

EXPOSICIÓ: 30 ANYS DE MOSTRA GASTRONÒMICA 
Durant els dies d’obertura de la Mostra, podeu gaudir de l’exposició, en 
col·laboració amb el Museu Municipal.
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Can Tosca, masia del segle 
XVI un espai únic per 

organitzar esdeveniments 
i celebracions.

Carretera Vilassar de Mar a Cabrils, s/n
08340 Cabrils, Barcelona

Tel. 93 750 78 99 - 609 410 202
info@masiacantosca.es - www.masiacantosca.es
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recepta preparada per

ELABORACIÓ:
Rentem i piquem les verdures i les sofregim amb un bon raig d'oli. Un cop rosses, afegim el vi i ho deixem 
reduir tot a foc suau un parell d'hores. Afegim el caldo de carn i la cua de bou trossejada i ho estofem 4 
hores. Després colem la salsa, la deixem reduir una estona més fins que agafi una consistència més espessa i 
rectifiquem de sal.
Agafem les cues, les desossem, les salem, els hi afegim una mica de caldo de carn i una mica de agar-agar.
Ho remenem tot ben remenat amb una espàtula de fusta i ho aboquem en una safata (o motlle quadrat 
gran) per fer una terrina. Ho deixem refredar i reservem.
Fem el puré de patata amb els ingredients esmentats i ja podem emplatar.
Col·loquem una base de puré de patata, a sobre un tall de la cua desossada, i hi tirem per sobre la salsa de 
la cua que hem deixat reduir.  

CUA DE BOU DESOSSADA AMB PURÉ DE PATATA

INGREDIENTS:
2 Kg de cua de bou
2 porros
3 cebes
2 pastanagues
1 ampolla de vi negre
1 litre de caldo de carn
Agar-agar

Pel puré:
1 kg de patata
2 l d’aigua
Sal
40 g de mantega
75 ml de llet
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recepta preparada per

ELABORACIÓ:
Piquem mig all amb el julivert i un raig d‘oli.
Fregim els calamars amb oli d‘oliva.
A mig fregir afegim mig all tallat a làmines i el bitxo a trossets.
Quan el calamar és al punt, a un costat de la paella posem un raig d‘oli amb unes gotes de vinagre. Tot 
seguit hi tirem el pebre vermell, el saltegem amb els calamars; hi posem les mongetes ben escorregudes i 
ho saltegem tot amb una mica d‘all i julivert.

CALAMARS SALTEJATS AMB MONGETES

INGREDIENTS (per a 1 persona):
2-3 calamars mitjans
1 all
1 bitxo petit
Oli d’oliva

Vinagre bo
Pebre vermell dolç
Mongetes del ganxet cuites
Julivert

TANCAT ELS DIMECRES
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recepta preparada per

INGREDIENTS:
750 g de calamarsets. 
4 talls de sobrassada de Mallorca.
1 ceba grossa.

350 g de tomàquets xerri de branca.
Oli d’oliva verge extra.

ELABORACIÓ:
Netegem els calamarsets i els reservem.
Trinxem la ceba i en una cassola la sofregim amb l’oli d’oliva a foc molt lent, fins que quedi quasi 
caramel·litzada. 
Afegim els calamars i quan estan una mica cuits hi posem els tomàquets xerri, i al cap d’una estona hi 
incorporem  la sobrassada.
Ho remenem tot i ho deixem coure uns 5 minuts més . Ja ho tenim apunt. 
Podem acompanyar-ho d’unes torradetes de pa de llavors.
 

CALAMARSETS AMB SOBRASSADA DE 
MALLORCA I TOMÀQUETS XERRI CONFITATS

Núria Querol Pocurull  -  Mestra artesana



16



17

recepta preparada per

PLATS RECOMANATS:

Amanides i plats de temporada
Menú per a grups a partir de 25 €

 
Direcció: Pep Masiques
Dia de tancament per descans: dilluns
Durant els dijous d’estiu,
concerts acústics al aire lliure

c/ Torrent Roig, núm. 2
08348 Cabrils (Barcelona)
Tel. 93 750 90 01
www.canrin.net

ELABORACIÓ:
Prepararem la barreja de vinagre d’arròs, soja i gingebre.
Netejarem la peça de vedella i li traurem el greix del voltant.
Salpebrarem la vedella i la marcarem a la paella procurant que no se’ns cogui per dins.
Ho traurem del foc i ho afegirem a la mescla de vinagre, soja i gingebre. Ho deixarem macerar durant unes 
dues hores i ho separarem.
Tallarem les cebes en juliana i ho saltejarem amb la salsa de vinagre, soja i gingebre.
Finalment, ho posarem en un plat i a sobre hi posarem la vedella tallada ben fina.

TATAKI DE VEDELLA, CEBA CONFITADA 
AMB VINAGRE D’ARRÒS, SOJA I GINGEBRE

INGREDIENTS:
500 g de mitjana de vedella de la part 
estreta
200 g de vinagre d’arròs
100 g de soja

Gingebre fresc
2 cebes
Sal i pebre



18 19

ANUNCI MOSTRA 2017.indd   2 17/07/17   16:11



19

HOTEL · RESTAURANT
Plaça de l’església, 32 - 08348 Cabrils (Barcelona)

Tel. reserves: 93 753 19 02 - Tel. botiga: 93 753 37 36
info@hostaldecabrils.cat - www.hostaldecabrils.cat

recepta preparada per

INGREDIENTS (per 60 peces) :
250 g de farina
200 g de mantega
8 ous

500 ml d’aigua
Un polsim de sal.  

ELABORACIÓ:
Posem en una cassola l’aigua amb la mantega i ho fem bullir afegint la farina i remenem. Retirem del foc 
i afegim els ous un a un fins tenir una pasta compacta. Seguidament es col·loca en una màniga i es fan 
pilonets de massa i posem la safata al  forn  durant 30 minuts a 200 graus . Una vegada fredes s’obren per 
la meitat i es farceixen de nata, crema o trufa i els hi posem sucre en pols o xocolata desfeta.

PROFITEROLS   

C/Anselm Clavé 2-4-6, 08348 Cabrils
Tel.: 93 753 31 54 / 620 151 381

Direcció: Rosa Vias i José Luis González
De dimarts a dissabte de 07:00 a 14:00 i de 16:30 a 20:30
Diumenges oberts de 7:00 a 15:00
Dilluns tancat

Forn de pa, pastisseria, 
degustació i el racó de 

l’alimentació. 
Elaboració artesanal de 

pa i pastes.



20 21



20 21

recepta preparada per

INGREDIENTS:
400 g de calamars per farcir
Ingredients pel farcit:
25 g de botifarra del perol
25 g de carn magra
15 g d’olives farcides
1 ou dur
125 g de ceba
3 grans d’alls
200 ml de vi blanc

Per la salsa:
20 g de ceba
1 cap d’alls
70 g de tomàquet
200 ml de conyac
20 g d’ametlles
20 g de pa
10 g de julivert
1 nyora
100 ml de moscatell

ELABORACIÓ:
Preparació per fer els calamars:
Netegem els calamars i separem les potes, les ales i la camisa. Sofregim la ceba i hi afegim el magre, les 
potes, l’all, les ales i la camisa. Quan estigui ben sofregit, hi posem un raig de vi blanc i un cop reduït hi 
posem l’ou dur i les olives. Un cop la salsa estigui freda, la passem per la picadora i farcim els calamars amb 
una màniga pastissera. Després, els tanquem amb un escuradents, els enfarinem i els fregim.
Preparació per fer la salsa:
Per fer la salsa sofregirem la ceba, l’all i la nyora, i a mig sofregir hi posarem el tomàquet ratllat perquè vagi 
coent-se. Un cop sofregit hi afegirem el conyac. El deixem reduir fins a la meitat, i llavors hi posem la picada 
per lligar la salsa i traiem els escuradents dels calamars  i els afegim a la salsa. Els deixarem coure 10 minuts 
i ja estarà llest.

CALAMARS FARCITS                 

HOTEL · RESTAURANT
Plaça de l’església, 32 - 08348 Cabrils (Barcelona)

Tel. reserves: 93 753 19 02 - Tel. botiga: 93 753 37 36
info@hostaldecabrils.cat - www.hostaldecabrils.cat
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recepta preparada per

INGREDIENTS:
2 tasses d’arròs
2 tomaquets
1 ceba
4 tasses de caldo de peix
500 g de calamars

Oli d’oliva
Sal
Tinta
Pebre negre

ELABORACIÓ:
Preparar el sofregit a foc lent i posar oli d'oliva per sofregir la ceba.
Un cop estigui sofregida, afegirem les potes del calamar amb julivert, sal i pebre fins que estigui cuit.
En un altre fogó, posar una olla amb aigua i bullir els calamars durant 3 minuts.
Un cop tinguem el sofregit fet, afegirem l'arròs i el deixem enrossir un parell de minuts.
Hi aboquem l'aigua del marisc que ja hem fet. Al cap de 10 minuts hi afegim els calamarsets, comprovem si 
és prou salat i ho deixarem coure tot 5 minuts més, fins que s'hagi evaporat l'aigua i l'arròs estigui cuit.

ARRÒS AMB CALAMARS 

Elaboració Propia Cada Dia de:
Botifarres, hamburgueses variades, croquetes, brotxetes,

fideuàs, arrossos, pollastre al forn i tot tipus de menjar per emportar.

SERVEI DE CATERING

OBERT TOT L’ANY DE: Dilluns a Dissabte 8:30 a 20:30h.
       (No tanquem els migdies)

                           Diumenge 10:00 a 15:00h.

LA FÀBRICA – Plaça de la Fàbrica, local 8 · 08338 Premià de Dalt
Tel. 93 752 38 08 · www.carnslaura.cat

www.facebook.com/carnslauracatering
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recepta preparada per

INGREDIENTS (per a 4 persones):
800 g de rap a medallons 
8 gambes vermelles 
1 cap d’alls
3 patates pelades a rodanxes
2 tomàquets pera 
Oli oliva
Sal 
Brandy i vi blanc

 
Pel fumet:
El cap del rap
3 gambes 
1 ceba 
1 pastanaga
Llorer 
Pebre vermell dolç

ELABORACIÓ:
1.  Pel fumet: posar tots els ingredients en una olla amb aigua freda. Poseu-la al foc i, quan arrenqui el    
     bull, deixeu que es cogui 20 min. Desescumeu-ho.
2.  Sofregiu en una cassola dos alls ratllats amb oli d'oliva. Afegiu-hi els tomàquets ratllats, un raig de vi i 
     brandy.
3.  Afegiu-hi les patates a rodanxes  i el fumet, fins a cobrir les patates, a foc molt alt (en total s'han de 
     coure 20 min). A mitja cocció, afegiu-hi el rap. Uns 5 min més tard, afegiu-hi els gambes.

SUQUET DE RAP I GAMBES

OBRIM DE DILLUNS A DISSABTE
12.45-15.45H / 20.30-23.30H

MENU DIARI 12€

MENU  NITS I CAP DE SEMANA 20€

CARTA PLATETS DE TEMPORADA

Carrer d’en Pujol, 14
08301 Matarò

Tel. 93 790 55 90

DILLUNS TANCAT
 

OBERT DE DIMATS A DIUMENGE
  

MASIA FAMILIAR AMB TOCS RÚSTICS
MENÚ DIARI · MENÚ CAP DE SEMANA

BRASA DE CARBÓ · GRAN PÀRQUING PRIVAT  
TERRASSA PER A BANQUETS · DINARS I 
SOPARS A LA FRESCA · BARRA D’ESTIU · 

 MOLT ACOLLIDOR.

Veinat de Mata, 59
08304 Matarò

Tel. 93 790 70 77



24

recepta preparada per

GYOZAS MILFULLS

INGREDIENTS:
Per la massa:
200 g de farina
100 ml d’aigua
Un pessic de sal

Pel farciment:
Una botifarra
Col
All

Ceba tendra
Salsa de soja 
Gingebre

ELABORACIÓ:
La massa:
Comencem per dissoldre la sal dins l'aigua lleugerament tèbia. Un cop dissolta la barregem amb la farina i 
amassem fins que sigui una bola elàstica. Deixem descansar la massa mentre fem el farcit. Un cop fet ens caldrà 
fer discos de massa de 2 mm de gruix i anar farcint-los amb la carn.

El farciment:
Treiem la pell a la botifarra, tirem sal i pebre al gust. Piquem l'all molt fi així com la ceba tendra, la col i barregem 
amb la carn de la botifarra. Ratllarem una mica de gingebre però anant amb compte ja que és una espècie forta 
i picant. Posarem salsa de soja i el gingebre ratllat amb la barreja de carn crua. Deixarem macerar mentre ens 
ocupem de la massa.
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Carn fresca de porc
i productes d’elaboració pròpia:

hamburgueses, botifarres, salsitxes
Varietat d’embotits d’alta selecció

També tenim formatges
nacionals i d’importació

Tel.: 93 429 85 26 - Email:laconfianza@mercatdelamerce.cat
Mercat de La Mercè - Pg Fabra i Puig, 270-272 - 08031 Barcelona
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C/ Miquel Borotau, 5 
08340 – Vilassar de Mar
Tel: 93 178 73 91
Facebook.com/restaurantenami

recepta preparada per

ESPECIALITATS

INGREDIENTS:
550 g de farina
450 g de sucre
200 g d’oli d’oliva
360 g de pastanaga picada
100 g de suc de taronja
20 g de llevat

10 g de sal
1 polsim de canyella en pols
4 ous (rovell i clara)
100 g de nous trossejades
Xocolata blanca

ELABORACIÓ:
Posar en un bol el sucre, l'oli, la pastanaga, el suc de taronja i els ous.
Remenar-ho.
Quan estigui ben remenat posar-hi les nous, la canyella, la sal i el llevat.
Remenar-ho.
Tirar-hi la farina.
Un cop ben barrejat, posar-ho en un motlle prèviament untat.
Enfornar-ho a 180º durant uns 30 minuts (depenent del gruix que hagi quedat el motlle).
Refredar-ho.
Posar-hi xocolata blanca per sobre.

  PASTÍS DE PASTANAGA                                               
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recepta preparada per

INGREDIENTS:
Ceba
Alls tendres
Pebrot verd
Tomàquet
Pebre vermell

Botifarra de Cabrils (blanca i negra)
Vi blanc
70 g d’arròs per persona
Brou d’au
Sal

ELABORACIÓ:
Es fa un sofregit amb la ceba, el pebrot i els alls tendres. Quan estigui daurat s'afegeix  la botifarra trossejada, 
el tomàquet ratllat i el pebre vermell. Es mulla amb una copa de vi blanc i es deixa evaporar.
Afegim l'arròs i remenem . Mullem amb un brou d'au el doble de la quantitat d'arròs i rectifiquem la sal.
Fem bullir 16 minuts, deixem reposar 3 minuts i a punt per menjar.

 ARRÒS D’ALLS TENDRES 
I BOTIFARRA DE CABRILS                                       

PETITS BANQUETS DE QUALITAT
Batejos, Comunions, Enllaços, Festes 
Jardíns per a aperitius, Salons fins a 90 pax

Pizzes a la pedra, Cuina Italiana
Menú Infantil. Taller de Pizzería

Servei de monitor Infantil

Cuina Mediterrànea, Arrossos
Sel.lecta carta de vins, Cates.

Menús per a Grups

Obert tots els dies de l’any.
Direcció: Sergio González                                              937 533 350 / 937 508 671
R.Martinez Valls 8-10 (al costat de la benzinera)            www.hort.cat   info@hort.cat

Multiespai Gastronòmic
en un entorn privilegiat.

Restaurant & Lounge Club 
Nits de Divendres i Dissabtes

Sales privades desde 15 pax. Pàrquing. Terrasses.
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recepta preparada per

INGREDIENTS (per a 4 persones):
4 potes de pop cuites
300 g de pèsols
1 manat de menta

Humus
Pebre vermell de qualitat

ELABORACIÓ:
Bullim els pèsols en aigua amb sal i un manat de menta. Els traiem i els posem en un bol amb aigua amb gel 
perquè mantinguin el color. Triturem amb el túrmix la menta i l'aigua de cocció que farem servir per donar 
textura al puré; aquest el farem passant els pèsols per un passapurés.
Coem el pop a la planxa, a foc mitjà, sense oli, de manera que es vagi caramel·litzant la pell i s'escalfi la carn 
per dintre.
Servim el pop amb l'humus i el puré de pèsols, per exemple, fent boles amb una cullera de servir gelats, i 
amanim el pop amb sal gruixuda i pebre vermell de qualitat.

POP AMB HUMUS I PURÉ MENTOLAT 
DE PÈSOLS                                                  

TAPES I PLATETS - ( tota la setmana a les 
nits) 

MENÚ DEL DIA – 13,75 € I.V.A.inclòs (de 
dimarts a divendres)
 
MENÚ – 18 € I.V.A.inclòs (nits de dimarts, 
dimecres i dijous) 

MENÚ – 25 € I.V.A. inclòs (els cap de 
setmana migdia i nit) 

MENÚ DE GRUPS – El farem per a tú 

MENÚ INFANTIL10€ I.V.A. inclòs (tota la 
setmana) 

Una acurada selecció de productes és la base de 
la nostra oferta gastronòmica on podreu gaudir de 
tota mena de plats de temporada. Plats de sempre 
amb un punt vanguardista que fa que la nostra cuina    
esdevingui molt atractiva. 
Disposem de terrassa a l’aire lliure oberta tot l’any.

Tanquem diumenge nit i dilluns excepte festius 
i vigílies de festius 
Direcció – Jaume Castells Pastor 
Ptge dels Horts de la Santa Creu,8 – Cabrils
www.salipebre.es
Telèfon: 93 753 80 90
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recepta preparada per

INGREDIENTS (per a 4 persones):
500 g d’arròs tipus “riso arboreo”
200 g de ceps deshidratats 
200 espàrrecs verds de marge

50 g de mantega
100 g de parmesà
½ gotet de vi blanc sec

ELABORACIÓ:
Posem en remull, en aigua calenta, els ceps deshidratats mitja hora.
Els colem i reservem el brou  resultant del cep.
En una paella antiadherent saltegem els espàrrecs verds amb el vi blanc.
Quan els espàrrecs estiguin a punt hi afegim els ceps, la mantega, l’arròs i el brou del cep.
Rectifiquem de sal i ho deixem bullir a foc mitjà durant uns 15 minuts.
Quan l’arròs estigui a punt i hagi absorbit tot el brou, el retirem del foc i hi afegirem el parmesà ratllat.
Remenem fins que s’hagi barrejat amb l’arròs.
Servim al moment.
Podem decorar el plat amb uns encenalls de formatge per sobre de l'arròs.

RISOTTO DE CEPS I ESPARRECS VERDS                                                 

Pizzes 100% artesanals
plats d’arreu del món
Els dimecres nit mexicana
amb platets mexicans 
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recepta preparada per

ESPECIALITATS
“Chuletón” de bou
Tronc de lluç “Ondarroa”
Suquet de rap
Galtes de vedella
Creps al gust

Tancat diumenge nit i dilluns

Direcció: Fernando Ortiz i Molina
Xurroia, 30 - 08348 Cabrils
Tel. 93 750 75 49
www.restaurantxaret.com
info@restaurantxaret.com

CUINA SELECTA
AMBIENT FAMILIAR

TERRASSA

INGREDIENTS (per a 4 persones):
4 supremes de salmó de 200 g
400 g de mantega
4 cullerades de brou de peix
4 llimones

500 g de patates al vapor
Una mica de julivert
Sal

ELABORACIÓ:
En una paella, desfem 200 grs de mantega. Un cop desfeta, introduïm el salmó i ho posem al forn durant mig 
minut per un costat i mig minut per un altre. Un cop cuit, el retirem del forn i li afegim el suc de les llimones. 
Reservem.
En una paella, afegim la resta de mantega juntament amb el brou de peix i ho deixem bullit. Un cop hagi 
bullit, li afegim al salmó. 
Finalment, servim el salmó amb unes rodanxes de llimona, una mica de julivert i les patates al vapor.

SALMÓ AL FORN                                                 

Pizzes 100% artesanals
plats d’arreu del món
Els dimecres nit mexicana
amb platets mexicans 
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recepta preparada per

INGREDIENTS:
6 braons de xai desossats
1 ceba grossa
4 tomàquets madurs del Maresme
Oli d’oliva
Un polsim de farina 

Sal
Pebre
Moscatell
Conyac

ELABORACIÓ:
Tallarem la ceba a daus petits i la reservem.
Tallarem els tomàquets, esclafats i sense llavors i reservem.
En una cassola hi posem un bon raig d'oli d'oliva i enrossim els braons, desossats i salpebrats, reservem.
A la mateixa cassola, enrossim la ceba i tot seguit, afegim el tomàquet. Quan estiguin cuits, afegim els braons, 
uns minuts i els girem. Hi posem un polsim de farina (amb gluten o sense). Els reguem amb una barreja 
de moscatell i brandi o conyac i al cap de dos minuts, els cobrim amb aigua. Deixem que coguin una hora 
aproximadament, fins que estiguin tendres. Els deixem reposar uns deu minuts i ja els tindrem. 
Bon profit!

BRAONS DE XAI ROSTITS                                            
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Dijous, 17 d’agost
Dia de Santa Helena
A les 7 de la tarda, al Museu 
PRESENTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ ArtCabrils i 
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “Els colors de la 
gastronomia” 

Divendres, 18 d’agost 
A les 11 del matí, des del Campanar
REPICADA DE CAMPANES a càrrec del campaner 
Jaume Tolrà Ferrer.

A 2/4 de 12 del matí, a La Fàbrica
ACORDE a càrrec de la companyia SEBAS.

A les 12 del migdia, a l’Església Parroquial
OFICI DE FESTA MAJOR

A la 1 del migdia, al Parc Anselm Clavé
VERMUT DE FESTA MAJOR
Preu del tiquet: 1€

Tot seguit, al Parc Anselm Clavé
GAMBARRADA 2017 

A les 6 de la tarda, a la Plaça de l’Església
BALLADA DE SARDANES amb la Cobla Ciutat de 
Cornellà 

A 2/4 de 7 de la tarda, a la Plaça de l’Església
LA TROCA, la Festa de l’inici de la Festa Major
El Pregó, La Repicada, La Ballada i La Baixada

A les 8 del vespre, al Recinte de la Mostra
INAUGURACIÓ de la 30a Mostra Gastronòmica, 
Comercial i d’Artesans 2017.

A 2/4 de 12 de la nit, a l’escola L’Olivera 
BALL DE FESTA MAJOR

Dissabte, 19 d’agost 
A les 11 del matí, als Horts de Santa Creu
AIGUA SPLASH!

A les 6 de la tarda, al Carrer Domènec Carles
COLORS AL CARRER I GELATADA DE FESTA 
MAJOR

A 2/4 d’11 de la nit, des del Mil•lenari de 
Catalunya
CORREFOC DE FESTA MAJOR a càrrec dels PELUTS 
DE FOC. 

A 2/4 de 12 de la nit, a l’escola L’Olivera 
VA PARIR TOUR 2017
Una nit de festa per gaudir de la música amb Carles 
Pérez, el Gran German, Dídac Tomàs i Andreu Presas 
a l’escenari.

En acabar,
ESMORZAR amb sucs i croissants per a qui encara 
aguanti despert.

Diumenge, 20 d’agost 
De 10 del matí a 2 de la tarda, a la Sala “La Concòrdia”
XI TROBADA D’INTERCANVI DE PLAQUES DE CAVA

A les 11 del matí, al Parc Anselm Clavé
ESMORZAR DE FESTA MAJOR

A 2/4 de 12 del matí, a La Fàbrica
LA BELLA TOUR

A les 7 de la tarda, a la Plaça del Mil•lenari
CONCERT SUAU amb la Jove Orquestra de Cam-
bra del Masnou (JOCEM)
LA SIMFONIA DE LES JOGUINES
CONCERT DE ROCK
Se servirà el tradicional SUAU a tots els assistents.

A 2/4 de 12 de la nit, a l’escola L’Olivera
BALL DE FESTA MAJOR

Dilluns, 21 d’agost 
A les 11 del matí, als Horts de Santa Creu
FESTA HOLI 2017
Es vendran bossetes de Gulal (Pols de colors) al 
preu d’1€.

A les 12 del matí, als Horts de Santa Creu
XERINGADA 2017
Vine preparat/da per a refrescar-te amb aigua i 
escuma!

A les 6 de la tarda, als Horts de Santa Creu
TARDA D’INFLABLES

A 2/4 de 12 de la nit, a l’escola L’Olivera 
BALL DE FESTA MAJOR
Vine a ballar, cantar i riure!

Dimarts, 22 d’agost
Durant tot el dia, als Horts de Santa Creu
TORNEIG DE BÀSQUET 3x3 DE FESTA MAJOR

A 2/4 de 10 del vespre, al Parc Anselm Clavé
SANTA PENYA 2017: EL DESENLLAÇ

PROGRAMA FESTA MAJOR SANTA HELENA 2017
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12a Trobada de col leccionistes
de plaques de cava de Cabrils

Diumenge, 20 d’agost de 2017
De 10:00h a 14:00h, a la Sala La Concòrdia

Es vendrà cava Parxet amb la placa commemorativa



Infermeria

Informació
C
om

ercial
Venda de
tiquets

Caves i vins

Ajuntament Com.

Plànol de la 30a. Mostra

Restaurants

R
estaurants

WC

Paradetes

pavelló
menjador

taules
menjador

carpes m
enjador

BarVenda de
tiquets

C
aves i vins

Com. Cafè

Rest.
Entitats Entitats

Comercial

Recollida 
de safates

Sala
exposició

Entitats




