Oficina de turisme del Priorat

Agenda d'activitats

Plaça de la Quartera, 1 - Consell Comarcal del Priorat | Falset |
43730 | Tel. 977 831 023

Novembre 2014
Fira de Sant Andreu, la fira del territori
Inici: 29/11/2014 - 09:00
Finalització: 30/11/2014 - 15:00
Lloc: Falset
FIRA DE SANT ANDREU 2014
FALSET
Vegeu el programa a Descàrregues
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Jornades gastronòmiques de l'oli del raig i el vi novell 2014
Inici: 29/11/2014 - 13:00
Finalització: 14/12/2014 - 16:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Falset
Com es sabut tradicionalment durant aquest mes a les cases es tastava el vi de la verema de l’estiu, s’espinjolaven les bótes,
per triar la que tenia millor aroma i mantenia una concentració de carbònic natural de la fermentació per destinar-la al consum
immediat durant la tardor i l’hivern.
Al mateix temps es collien les olives per a dur-les el molí, i uns dels plaers d’anar el molí era sucar pa a l’oli del raig,
aquest oli que no està tractat i que correspon a la premsada de les olives que, sense cap altre procés, donen un oli
totalment tèrbol i molt bo de gust però molt efímer, i que també cal consumir molt aviat, si volem gaudir-ne.

Un i altre, oli del raig i vi de l’any, petits plaers carregats de significat que podem retrobar en aquestes propostes
gastronòmiques que han dissenyat amb ofici i imaginació, els 10 establiments que participen en aquestes jornades; on n’hi
ha per esmorzar, dinar, berenar o sopar; menús, plats i tapes, de diferents autories i preu, però a totes l’oli nou i el vi
novell agafats de la mà per tal de fer-vos un regal pels sentits.

Els restauradors i les seves propostes:

Restaurant AJ Falset
Carrer Miquel Barceló, 18
43730 Falset
Tels: 977 830 164/636 716 071
ajfalset@gmail.com

Menú:
Aperitiu amb OLI NOU
Tartaleta de patata amb cruixent de pernil de glà regat amb OLI NOU
Galta de porc cuita a baixa temperatura amb VI DO Montsant
Trufes de xocolata amb pa regades amb oli de menta i OLI NOU
Tot acompanyat de VI NOVELL
Preu: 28€ iva inclòs

Restaurant El Cairat
Carrer Nou, 3
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43730 Falset
Telèfon: 977 83 04 12
620 928 618
www.restaurantelcairat.com

Menú:
Sopa d’olives negres o Niu d’escarola amb fulls de bacallà i oli nou
Carpaccio de patata amb oli de ceps i encenalls de foie o Corder confitat a baixa temperatura i pera caramel·litzada
Flam de xocolata amb pa dolç i melmelada d’oli
Vins recomanats: Joan d’Anguera 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Vi Novell del Masroig 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Preu: 25€ iva inclòs

Restaurant Quinoa
Carrer Miquel Barceló, 29
43730 Falset
Tels: 977 830 431 / 628 281 845
www.restaurantquinoa.com

Menú de l’oli nou D.O. Siurana - Tapeta d’aperitiu: Carpaccio de gambes amb caviar d’oli d’oliva, algues i gelat de pa amb
tomàquet “ecològic”
Tatin de poma, sobrassada Ibérica, avellanes de Riudoms i galeta d’oli d’oliva
Porc ibèric fet amb vermut, codonyats i formatge de cabra
Peix del dia al pil – pil de safrà, carxofes i llardons
Postre: Pa amb xocolata, sal i oli a la nostra manera…
Preu: 25 € iva no inclòs (per taula completa. Depenent del mercat pot variar algun ingredient)

Hotel Restaurant Lotus Priorat
Carrer de Baix,33
43730 Falset
Telèfon: 977831045
Mail: mail@lotuspriorat.com
web: www.lotuspriorat.com
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Amanida tèbia d’arengada
Llit d’escalivada amb poma dolça, bolets de temporada i arengada, tot amanit amb vinagreta d’olivada
i avellanes i oli del raig
Preu : 8,50 € iva inclòs

Hotel-Restaurant Hostal Sport
Carrer Miquel Barceló, 4-6
43730 Falset
Telèfon: 977 830 078
www.hotelpriorat-hostalsport.com
Carta diària amb oli DOP Siurana de Cabassers i Vi Novell. i Menú Degustació “Amb gust d’oli” maridatge amb Molí Miró
Cubells/ Cavaloca
Àgora Cafeteria Bar
Carrer Miquel Barceló, 9
43730 Falset
Telèfon: 977 830 020
Tapa: Espardenya de pebrot amb albergínia i anxova amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell del Celler del Masroig

El Tomb
Carrer Miquel Barceló, 20
43730 Falset
Tel.: 653 989 147
Tapa: “Un tomb per la fira” amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell
Calaix de Sastre
Plaça de la Quartera,39
43730 Falset
calaixdesastrefalset@hotmail.es
Tels: 687 814 144 / 661 634 267
Tapa: Tres delicadeses d’aglà més copa de vi DO Montsant, Efecte Volador.

Bar Vi Novell
Plaça de la Quartera,6
43730 Falset
puxeuj@gmail.com
Telèfon: 977 831 077
Tapa: Croquetes de guatlla amb melmelada de oli DOP SIURANA i pebrot i Vi novell

Mas Ardèvol
Carretera T-740
de Falset a Porrera, Km 5,3
43730 Falset
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Telèfon: 630 324 578
www.masardevol.net
Esmorzars de tros amb clotxes que estaran regades amb l’oli del Moli del Oli Miró Cubells de Cabacès.
Servei exclusiu pels hostes de la casa.

Clavellinera 2.dansa 2014. Tastets de dansa tradicional i antiga (6)
Inici: 29/11/2014 - 18:00
Finalització: 29/11/2014 - 21:00
Categoria: Cultural
Lloc: Falset
CLAVELLINERA 2.DANSA 2014
Tastets de dansa tradicional i antiga
Dissabte 29 de novembre —Sessió de cloenda
“Jota & Co” – Repertori de jotes i danses al Priorat i Terres de l’Ebre
Dansa i Música: “La Clavellinera” i altres col·laboradors dels 25 anys
Lloc: Falset—Gimnàs Pavelló Poliesportiu
Places limitades: 30 persones – majors de 16 anys –
Preu: 8 €
Inscripcions: fins a una setmana abans de la sessió
Informació i inscripcions a: clavellinera@gmail.com o www.laclavellinera.cat
Telèfon:34 655 043 370
Col·labora: Ajuntament de Falset
Per a veure informació de totes les sessions programades mirar el document de l'apartat descàrregues
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Concert de guitarra amb Eduard Toda
Inici: 29/11/2014 - 19:00
Finalització: 29/11/2014 - 21:00
Categoria: Cultural
Lloc: La Torre de Fonatubella
29 de novembre a les 19.00 h
Sala del cinema de la Torre de Fontaubella
Concert de guitarra a càrrec d'Eduard Toda Farré
Interpretarà peces d'Isaac Albéniz i Ferran Sor entre d'altres
Entrada gratuïta
Organitza: Zzona Jazz i Associació de veïns i amics de la Torre de Fontaubella

Tastavins Musical, un maridatge de sensacions
Inici: 29/11/2014 - 20:30
Finalització: 29/11/2014 - 23:55
Categoria: Gastronomia
Lloc: Capçanes
TASTAVINS MUSICAL
Un maridatge de sensacions
15è Tast del vi o l'oli nous
L’Associació de Veïns Casal Capçanenc i el Celler de Capçanes us conviden al 15è Tast del vi i l'oli nous que es farà el
dissabte, 29 de novembre, a les 20.30 h, a La Pedrera.
Enguany serà una presentació del vi i l'oli nous molt especial i diferent del que ha estat els darrers anys. Us animem a
participar d'un espectacle, un maridatge de sensacions en què menjar i música s'han creat per acompanyar els vins i l'oli nous i
ressaltar-ne les característiques.
Podeu comprar les entrades al bar del Casal o reservar-les trucant al telèfon 977 178 319

Podeu veure tota la informació al cartell adjunt a l'apartat descàrregues
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Fira de Sant Andreu, la fira del territori
Inici: 30/11/2014 - 09:00
Finalització: 30/11/2014 - 15:00
Lloc: Falset
FIRA DE SANT ANDREU 2014
FALSET
Vegeu el programa a Descàrregues

Taller: Teixir i trenar la palma blanca
Inici: 30/11/2014 - 10:00
Finalització: 30/11/2014 - 14:00
Categoria: Cultural
Lloc: La Vilella Baixa
DIUMENGE, 30 DE NOVEMBRE
Taller: Teixir i trenar palma blanca
Coneixerem el procés de treball i les tècniques bàsiques. Podrem aprendre a teixir peces amb els passos bàsics al taller
artesanal de Palmes Viaplana. Els participants s'emportaran material per practicar la tècnica a casa seva.
Durada: mig dia / Preu: 4€
Punt de trobada: La Vilella Baixa
Informació i reserves:
Parc Natural de Montsant
977 82 73 10
isabelmaria.ayala@gencat.cat
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Jornades gastronòmiques de l'oli del raig i el vi novell 2014
Inici: 30/11/2014 - 13:00
Finalització: 14/12/2014 - 16:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Falset
Com es sabut tradicionalment durant aquest mes a les cases es tastava el vi de la verema de l’estiu, s’espinjolaven les bótes,
per triar la que tenia millor aroma i mantenia una concentració de carbònic natural de la fermentació per destinar-la al consum
immediat durant la tardor i l’hivern.
Al mateix temps es collien les olives per a dur-les el molí, i uns dels plaers d’anar el molí era sucar pa a l’oli del raig,
aquest oli que no està tractat i que correspon a la premsada de les olives que, sense cap altre procés, donen un oli
totalment tèrbol i molt bo de gust però molt efímer, i que també cal consumir molt aviat, si volem gaudir-ne.

Un i altre, oli del raig i vi de l’any, petits plaers carregats de significat que podem retrobar en aquestes propostes
gastronòmiques que han dissenyat amb ofici i imaginació, els 10 establiments que participen en aquestes jornades; on n’hi
ha per esmorzar, dinar, berenar o sopar; menús, plats i tapes, de diferents autories i preu, però a totes l’oli nou i el vi
novell agafats de la mà per tal de fer-vos un regal pels sentits.

Els restauradors i les seves propostes:

Restaurant AJ Falset
Carrer Miquel Barceló, 18
43730 Falset
Tels: 977 830 164/636 716 071
ajfalset@gmail.com

Menú:
Aperitiu amb OLI NOU
Tartaleta de patata amb cruixent de pernil de glà regat amb OLI NOU
Galta de porc cuita a baixa temperatura amb VI DO Montsant
Trufes de xocolata amb pa regades amb oli de menta i OLI NOU
Tot acompanyat de VI NOVELL
Preu: 28€ iva inclòs

Restaurant El Cairat
Carrer Nou, 3
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43730 Falset
Telèfon: 977 83 04 12
620 928 618
www.restaurantelcairat.com

Menú:
Sopa d’olives negres o Niu d’escarola amb fulls de bacallà i oli nou
Carpaccio de patata amb oli de ceps i encenalls de foie o Corder confitat a baixa temperatura i pera caramel·litzada
Flam de xocolata amb pa dolç i melmelada d’oli
Vins recomanats: Joan d’Anguera 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Vi Novell del Masroig 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Preu: 25€ iva inclòs

Restaurant Quinoa
Carrer Miquel Barceló, 29
43730 Falset
Tels: 977 830 431 / 628 281 845
www.restaurantquinoa.com

Menú de l’oli nou D.O. Siurana - Tapeta d’aperitiu: Carpaccio de gambes amb caviar d’oli d’oliva, algues i gelat de pa amb
tomàquet “ecològic”
Tatin de poma, sobrassada Ibérica, avellanes de Riudoms i galeta d’oli d’oliva
Porc ibèric fet amb vermut, codonyats i formatge de cabra
Peix del dia al pil – pil de safrà, carxofes i llardons
Postre: Pa amb xocolata, sal i oli a la nostra manera…
Preu: 25 € iva no inclòs (per taula completa. Depenent del mercat pot variar algun ingredient)

Hotel Restaurant Lotus Priorat
Carrer de Baix,33
43730 Falset
Telèfon: 977831045
Mail: mail@lotuspriorat.com
web: www.lotuspriorat.com
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Amanida tèbia d’arengada
Llit d’escalivada amb poma dolça, bolets de temporada i arengada, tot amanit amb vinagreta d’olivada
i avellanes i oli del raig
Preu : 8,50 € iva inclòs

Hotel-Restaurant Hostal Sport
Carrer Miquel Barceló, 4-6
43730 Falset
Telèfon: 977 830 078
www.hotelpriorat-hostalsport.com
Carta diària amb oli DOP Siurana de Cabassers i Vi Novell. i Menú Degustació “Amb gust d’oli” maridatge amb Molí Miró
Cubells/ Cavaloca
Àgora Cafeteria Bar
Carrer Miquel Barceló, 9
43730 Falset
Telèfon: 977 830 020
Tapa: Espardenya de pebrot amb albergínia i anxova amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell del Celler del Masroig

El Tomb
Carrer Miquel Barceló, 20
43730 Falset
Tel.: 653 989 147
Tapa: “Un tomb per la fira” amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell
Calaix de Sastre
Plaça de la Quartera,39
43730 Falset
calaixdesastrefalset@hotmail.es
Tels: 687 814 144 / 661 634 267
Tapa: Tres delicadeses d’aglà més copa de vi DO Montsant, Efecte Volador.

Bar Vi Novell
Plaça de la Quartera,6
43730 Falset
puxeuj@gmail.com
Telèfon: 977 831 077
Tapa: Croquetes de guatlla amb melmelada de oli DOP SIURANA i pebrot i Vi novell

Mas Ardèvol
Carretera T-740
de Falset a Porrera, Km 5,3
43730 Falset
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Telèfon: 630 324 578
www.masardevol.net
Esmorzars de tros amb clotxes que estaran regades amb l’oli del Moli del Oli Miró Cubells de Cabacès.
Servei exclusiu pels hostes de la casa.

Jornades gastronòmiques de l'oli del raig i el vi novell 2014
Inici: 25/11/2014 - 13:00
Finalització: 14/12/2014 - 16:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Falset
Com es sabut tradicionalment durant aquest mes a les cases es tastava el vi de la verema de l’estiu, s’espinjolaven les bótes,
per triar la que tenia millor aroma i mantenia una concentració de carbònic natural de la fermentació per destinar-la al consum
immediat durant la tardor i l’hivern.
Al mateix temps es collien les olives per a dur-les el molí, i uns dels plaers d’anar el molí era sucar pa a l’oli del raig,
aquest oli que no està tractat i que correspon a la premsada de les olives que, sense cap altre procés, donen un oli
totalment tèrbol i molt bo de gust però molt efímer, i que també cal consumir molt aviat, si volem gaudir-ne.

Un i altre, oli del raig i vi de l’any, petits plaers carregats de significat que podem retrobar en aquestes propostes
gastronòmiques que han dissenyat amb ofici i imaginació, els 10 establiments que participen en aquestes jornades; on n’hi
ha per esmorzar, dinar, berenar o sopar; menús, plats i tapes, de diferents autories i preu, però a totes l’oli nou i el vi
novell agafats de la mà per tal de fer-vos un regal pels sentits.

Els restauradors i les seves propostes:

Restaurant AJ Falset
Carrer Miquel Barceló, 18
43730 Falset
Tels: 977 830 164/636 716 071
ajfalset@gmail.com

Menú:
Aperitiu amb OLI NOU
Tartaleta de patata amb cruixent de pernil de glà regat amb OLI NOU
Galta de porc cuita a baixa temperatura amb VI DO Montsant
Trufes de xocolata amb pa regades amb oli de menta i OLI NOU
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Tot acompanyat de VI NOVELL
Preu: 28€ iva inclòs

Restaurant El Cairat
Carrer Nou, 3
43730 Falset
Telèfon: 977 83 04 12
620 928 618
www.restaurantelcairat.com

Menú:
Sopa d’olives negres o Niu d’escarola amb fulls de bacallà i oli nou
Carpaccio de patata amb oli de ceps i encenalls de foie o Corder confitat a baixa temperatura i pera caramel·litzada
Flam de xocolata amb pa dolç i melmelada d’oli
Vins recomanats: Joan d’Anguera 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Vi Novell del Masroig 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Preu: 25€ iva inclòs

Restaurant Quinoa
Carrer Miquel Barceló, 29
43730 Falset
Tels: 977 830 431 / 628 281 845
www.restaurantquinoa.com

Menú de l’oli nou D.O. Siurana - Tapeta d’aperitiu: Carpaccio de gambes amb caviar d’oli d’oliva, algues i gelat de pa amb
tomàquet “ecològic”
Tatin de poma, sobrassada Ibérica, avellanes de Riudoms i galeta d’oli d’oliva
Porc ibèric fet amb vermut, codonyats i formatge de cabra
Peix del dia al pil – pil de safrà, carxofes i llardons
Postre: Pa amb xocolata, sal i oli a la nostra manera…
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Preu: 25 € iva no inclòs (per taula completa. Depenent del mercat pot variar algun ingredient)

Hotel Restaurant Lotus Priorat
Carrer de Baix,33
43730 Falset
Telèfon: 977831045
Mail: mail@lotuspriorat.com
web: www.lotuspriorat.com
Amanida tèbia d’arengada
Llit d’escalivada amb poma dolça, bolets de temporada i arengada, tot amanit amb vinagreta d’olivada
i avellanes i oli del raig
Preu : 8,50 € iva inclòs

Hotel-Restaurant Hostal Sport
Carrer Miquel Barceló, 4-6
43730 Falset
Telèfon: 977 830 078
www.hotelpriorat-hostalsport.com
Carta diària amb oli DOP Siurana de Cabassers i Vi Novell. i Menú Degustació “Amb gust d’oli” maridatge amb Molí Miró
Cubells/ Cavaloca
Àgora Cafeteria Bar
Carrer Miquel Barceló, 9
43730 Falset
Telèfon: 977 830 020
Tapa: Espardenya de pebrot amb albergínia i anxova amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell del Celler del Masroig

El Tomb
Carrer Miquel Barceló, 20
43730 Falset
Tel.: 653 989 147
Tapa: “Un tomb per la fira” amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell
Calaix de Sastre
Plaça de la Quartera,39
43730 Falset
calaixdesastrefalset@hotmail.es
Tels: 687 814 144 / 661 634 267
Tapa: Tres delicadeses d’aglà més copa de vi DO Montsant, Efecte Volador.

Bar Vi Novell
Plaça de la Quartera,6
43730 Falset
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puxeuj@gmail.com
Telèfon: 977 831 077
Tapa: Croquetes de guatlla amb melmelada de oli DOP SIURANA i pebrot i Vi novell

Mas Ardèvol
Carretera T-740
de Falset a Porrera, Km 5,3
43730 Falset
Telèfon: 630 324 578
www.masardevol.net
Esmorzars de tros amb clotxes que estaran regades amb l’oli del Moli del Oli Miró Cubells de Cabacès.
Servei exclusiu pels hostes de la casa.

Jornades gastronòmiques de l'oli del raig i el vi novell 2014
Inici: 26/11/2014 - 13:00
Finalització: 14/12/2014 - 16:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Falset
Com es sabut tradicionalment durant aquest mes a les cases es tastava el vi de la verema de l’estiu, s’espinjolaven les bótes,
per triar la que tenia millor aroma i mantenia una concentració de carbònic natural de la fermentació per destinar-la al consum
immediat durant la tardor i l’hivern.
Al mateix temps es collien les olives per a dur-les el molí, i uns dels plaers d’anar el molí era sucar pa a l’oli del raig,
aquest oli que no està tractat i que correspon a la premsada de les olives que, sense cap altre procés, donen un oli
totalment tèrbol i molt bo de gust però molt efímer, i que també cal consumir molt aviat, si volem gaudir-ne.

Un i altre, oli del raig i vi de l’any, petits plaers carregats de significat que podem retrobar en aquestes propostes
gastronòmiques que han dissenyat amb ofici i imaginació, els 10 establiments que participen en aquestes jornades; on n’hi
ha per esmorzar, dinar, berenar o sopar; menús, plats i tapes, de diferents autories i preu, però a totes l’oli nou i el vi
novell agafats de la mà per tal de fer-vos un regal pels sentits.

Els restauradors i les seves propostes:

Restaurant AJ Falset
Carrer Miquel Barceló, 18
43730 Falset
Tels: 977 830 164/636 716 071
ajfalset@gmail.com
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Menú:
Aperitiu amb OLI NOU
Tartaleta de patata amb cruixent de pernil de glà regat amb OLI NOU
Galta de porc cuita a baixa temperatura amb VI DO Montsant
Trufes de xocolata amb pa regades amb oli de menta i OLI NOU
Tot acompanyat de VI NOVELL
Preu: 28€ iva inclòs

Restaurant El Cairat
Carrer Nou, 3
43730 Falset
Telèfon: 977 83 04 12
620 928 618
www.restaurantelcairat.com

Menú:
Sopa d’olives negres o Niu d’escarola amb fulls de bacallà i oli nou
Carpaccio de patata amb oli de ceps i encenalls de foie o Corder confitat a baixa temperatura i pera caramel·litzada
Flam de xocolata amb pa dolç i melmelada d’oli
Vins recomanats: Joan d’Anguera 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Vi Novell del Masroig 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Preu: 25€ iva inclòs

Restaurant Quinoa
Carrer Miquel Barceló, 29
43730 Falset
Tels: 977 830 431 / 628 281 845
www.restaurantquinoa.com

Agenda d'activitats
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Menú de l’oli nou D.O. Siurana - Tapeta d’aperitiu: Carpaccio de gambes amb caviar d’oli d’oliva, algues i gelat de pa amb
tomàquet “ecològic”
Tatin de poma, sobrassada Ibérica, avellanes de Riudoms i galeta d’oli d’oliva
Porc ibèric fet amb vermut, codonyats i formatge de cabra
Peix del dia al pil – pil de safrà, carxofes i llardons
Postre: Pa amb xocolata, sal i oli a la nostra manera…
Preu: 25 € iva no inclòs (per taula completa. Depenent del mercat pot variar algun ingredient)

Hotel Restaurant Lotus Priorat
Carrer de Baix,33
43730 Falset
Telèfon: 977831045
Mail: mail@lotuspriorat.com
web: www.lotuspriorat.com
Amanida tèbia d’arengada
Llit d’escalivada amb poma dolça, bolets de temporada i arengada, tot amanit amb vinagreta d’olivada
i avellanes i oli del raig
Preu : 8,50 € iva inclòs

Hotel-Restaurant Hostal Sport
Carrer Miquel Barceló, 4-6
43730 Falset
Telèfon: 977 830 078
www.hotelpriorat-hostalsport.com
Carta diària amb oli DOP Siurana de Cabassers i Vi Novell. i Menú Degustació “Amb gust d’oli” maridatge amb Molí Miró
Cubells/ Cavaloca
Àgora Cafeteria Bar
Carrer Miquel Barceló, 9
43730 Falset
Telèfon: 977 830 020
Tapa: Espardenya de pebrot amb albergínia i anxova amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell del Celler del Masroig

El Tomb
Carrer Miquel Barceló, 20
43730 Falset
Tel.: 653 989 147
Tapa: “Un tomb per la fira” amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell
Calaix de Sastre

Agenda d'activitats
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Plaça de la Quartera,39
43730 Falset
calaixdesastrefalset@hotmail.es
Tels: 687 814 144 / 661 634 267
Tapa: Tres delicadeses d’aglà més copa de vi DO Montsant, Efecte Volador.

Bar Vi Novell
Plaça de la Quartera,6
43730 Falset
puxeuj@gmail.com
Telèfon: 977 831 077
Tapa: Croquetes de guatlla amb melmelada de oli DOP SIURANA i pebrot i Vi novell

Mas Ardèvol
Carretera T-740
de Falset a Porrera, Km 5,3
43730 Falset
Telèfon: 630 324 578
www.masardevol.net
Esmorzars de tros amb clotxes que estaran regades amb l’oli del Moli del Oli Miró Cubells de Cabacès.
Servei exclusiu pels hostes de la casa.

Jornades gastronòmiques de l'oli del raig i el vi novell 2014
Inici: 27/11/2014 - 13:00
Finalització: 14/12/2014 - 16:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Falset
Com es sabut tradicionalment durant aquest mes a les cases es tastava el vi de la verema de l’estiu, s’espinjolaven les bótes,
per triar la que tenia millor aroma i mantenia una concentració de carbònic natural de la fermentació per destinar-la al consum
immediat durant la tardor i l’hivern.
Al mateix temps es collien les olives per a dur-les el molí, i uns dels plaers d’anar el molí era sucar pa a l’oli del raig,
aquest oli que no està tractat i que correspon a la premsada de les olives que, sense cap altre procés, donen un oli
totalment tèrbol i molt bo de gust però molt efímer, i que també cal consumir molt aviat, si volem gaudir-ne.

Un i altre, oli del raig i vi de l’any, petits plaers carregats de significat que podem retrobar en aquestes propostes
gastronòmiques que han dissenyat amb ofici i imaginació, els 10 establiments que participen en aquestes jornades; on n’hi
ha per esmorzar, dinar, berenar o sopar; menús, plats i tapes, de diferents autories i preu, però a totes l’oli nou i el vi
novell agafats de la mà per tal de fer-vos un regal pels sentits.

Els restauradors i les seves propostes:

Agenda d'activitats
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Restaurant AJ Falset
Carrer Miquel Barceló, 18
43730 Falset
Tels: 977 830 164/636 716 071
ajfalset@gmail.com

Menú:
Aperitiu amb OLI NOU
Tartaleta de patata amb cruixent de pernil de glà regat amb OLI NOU
Galta de porc cuita a baixa temperatura amb VI DO Montsant
Trufes de xocolata amb pa regades amb oli de menta i OLI NOU
Tot acompanyat de VI NOVELL
Preu: 28€ iva inclòs

Restaurant El Cairat
Carrer Nou, 3
43730 Falset
Telèfon: 977 83 04 12
620 928 618
www.restaurantelcairat.com

Menú:
Sopa d’olives negres o Niu d’escarola amb fulls de bacallà i oli nou
Carpaccio de patata amb oli de ceps i encenalls de foie o Corder confitat a baixa temperatura i pera caramel·litzada
Flam de xocolata amb pa dolç i melmelada d’oli
Vins recomanats: Joan d’Anguera 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Vi Novell del Masroig 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Preu: 25€ iva inclòs
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Restaurant Quinoa
Carrer Miquel Barceló, 29
43730 Falset
Tels: 977 830 431 / 628 281 845
www.restaurantquinoa.com

Menú de l’oli nou D.O. Siurana - Tapeta d’aperitiu: Carpaccio de gambes amb caviar d’oli d’oliva, algues i gelat de pa amb
tomàquet “ecològic”
Tatin de poma, sobrassada Ibérica, avellanes de Riudoms i galeta d’oli d’oliva
Porc ibèric fet amb vermut, codonyats i formatge de cabra
Peix del dia al pil – pil de safrà, carxofes i llardons
Postre: Pa amb xocolata, sal i oli a la nostra manera…
Preu: 25 € iva no inclòs (per taula completa. Depenent del mercat pot variar algun ingredient)

Hotel Restaurant Lotus Priorat
Carrer de Baix,33
43730 Falset
Telèfon: 977831045
Mail: mail@lotuspriorat.com
web: www.lotuspriorat.com
Amanida tèbia d’arengada
Llit d’escalivada amb poma dolça, bolets de temporada i arengada, tot amanit amb vinagreta d’olivada
i avellanes i oli del raig
Preu : 8,50 € iva inclòs

Hotel-Restaurant Hostal Sport
Carrer Miquel Barceló, 4-6
43730 Falset
Telèfon: 977 830 078
www.hotelpriorat-hostalsport.com
Carta diària amb oli DOP Siurana de Cabassers i Vi Novell. i Menú Degustació “Amb gust d’oli” maridatge amb Molí Miró
Cubells/ Cavaloca
Àgora Cafeteria Bar
Carrer Miquel Barceló, 9
43730 Falset
Telèfon: 977 830 020

Agenda d'activitats
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Tapa: Espardenya de pebrot amb albergínia i anxova amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell del Celler del Masroig

El Tomb
Carrer Miquel Barceló, 20
43730 Falset
Tel.: 653 989 147
Tapa: “Un tomb per la fira” amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell
Calaix de Sastre
Plaça de la Quartera,39
43730 Falset
calaixdesastrefalset@hotmail.es
Tels: 687 814 144 / 661 634 267
Tapa: Tres delicadeses d’aglà més copa de vi DO Montsant, Efecte Volador.

Bar Vi Novell
Plaça de la Quartera,6
43730 Falset
puxeuj@gmail.com
Telèfon: 977 831 077
Tapa: Croquetes de guatlla amb melmelada de oli DOP SIURANA i pebrot i Vi novell

Mas Ardèvol
Carretera T-740
de Falset a Porrera, Km 5,3
43730 Falset
Telèfon: 630 324 578
www.masardevol.net
Esmorzars de tros amb clotxes que estaran regades amb l’oli del Moli del Oli Miró Cubells de Cabacès.
Servei exclusiu pels hostes de la casa.

Jornades gastronòmiques de l'oli del raig i el vi novell 2014
Inici: 28/11/2014 - 13:00
Finalització: 14/12/2014 - 16:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Falset
Com es sabut tradicionalment durant aquest mes a les cases es tastava el vi de la verema de l’estiu, s’espinjolaven les bótes,
per triar la que tenia millor aroma i mantenia una concentració de carbònic natural de la fermentació per destinar-la al consum
immediat durant la tardor i l’hivern.
Al mateix temps es collien les olives per a dur-les el molí, i uns dels plaers d’anar el molí era sucar pa a l’oli del raig,
aquest oli que no està tractat i que correspon a la premsada de les olives que, sense cap altre procés, donen un oli
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totalment tèrbol i molt bo de gust però molt efímer, i que també cal consumir molt aviat, si volem gaudir-ne.

Un i altre, oli del raig i vi de l’any, petits plaers carregats de significat que podem retrobar en aquestes propostes
gastronòmiques que han dissenyat amb ofici i imaginació, els 10 establiments que participen en aquestes jornades; on n’hi
ha per esmorzar, dinar, berenar o sopar; menús, plats i tapes, de diferents autories i preu, però a totes l’oli nou i el vi
novell agafats de la mà per tal de fer-vos un regal pels sentits.

Els restauradors i les seves propostes:

Restaurant AJ Falset
Carrer Miquel Barceló, 18
43730 Falset
Tels: 977 830 164/636 716 071
ajfalset@gmail.com

Menú:
Aperitiu amb OLI NOU
Tartaleta de patata amb cruixent de pernil de glà regat amb OLI NOU
Galta de porc cuita a baixa temperatura amb VI DO Montsant
Trufes de xocolata amb pa regades amb oli de menta i OLI NOU
Tot acompanyat de VI NOVELL
Preu: 28€ iva inclòs

Restaurant El Cairat
Carrer Nou, 3
43730 Falset
Telèfon: 977 83 04 12
620 928 618
www.restaurantelcairat.com

Menú:
Sopa d’olives negres o Niu d’escarola amb fulls de bacallà i oli nou
Carpaccio de patata amb oli de ceps i encenalls de foie o Corder confitat a baixa temperatura i pera caramel·litzada
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Flam de xocolata amb pa dolç i melmelada d’oli
Vins recomanats: Joan d’Anguera 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Vi Novell del Masroig 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Preu: 25€ iva inclòs

Restaurant Quinoa
Carrer Miquel Barceló, 29
43730 Falset
Tels: 977 830 431 / 628 281 845
www.restaurantquinoa.com

Menú de l’oli nou D.O. Siurana - Tapeta d’aperitiu: Carpaccio de gambes amb caviar d’oli d’oliva, algues i gelat de pa amb
tomàquet “ecològic”
Tatin de poma, sobrassada Ibérica, avellanes de Riudoms i galeta d’oli d’oliva
Porc ibèric fet amb vermut, codonyats i formatge de cabra
Peix del dia al pil – pil de safrà, carxofes i llardons
Postre: Pa amb xocolata, sal i oli a la nostra manera…
Preu: 25 € iva no inclòs (per taula completa. Depenent del mercat pot variar algun ingredient)

Hotel Restaurant Lotus Priorat
Carrer de Baix,33
43730 Falset
Telèfon: 977831045
Mail: mail@lotuspriorat.com
web: www.lotuspriorat.com
Amanida tèbia d’arengada
Llit d’escalivada amb poma dolça, bolets de temporada i arengada, tot amanit amb vinagreta d’olivada
i avellanes i oli del raig
Preu : 8,50 € iva inclòs

Hotel-Restaurant Hostal Sport
Carrer Miquel Barceló, 4-6
43730 Falset
Telèfon: 977 830 078
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www.hotelpriorat-hostalsport.com
Carta diària amb oli DOP Siurana de Cabassers i Vi Novell. i Menú Degustació “Amb gust d’oli” maridatge amb Molí Miró
Cubells/ Cavaloca
Àgora Cafeteria Bar
Carrer Miquel Barceló, 9
43730 Falset
Telèfon: 977 830 020
Tapa: Espardenya de pebrot amb albergínia i anxova amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell del Celler del Masroig

El Tomb
Carrer Miquel Barceló, 20
43730 Falset
Tel.: 653 989 147
Tapa: “Un tomb per la fira” amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell
Calaix de Sastre
Plaça de la Quartera,39
43730 Falset
calaixdesastrefalset@hotmail.es
Tels: 687 814 144 / 661 634 267
Tapa: Tres delicadeses d’aglà més copa de vi DO Montsant, Efecte Volador.

Bar Vi Novell
Plaça de la Quartera,6
43730 Falset
puxeuj@gmail.com
Telèfon: 977 831 077
Tapa: Croquetes de guatlla amb melmelada de oli DOP SIURANA i pebrot i Vi novell

Mas Ardèvol
Carretera T-740
de Falset a Porrera, Km 5,3
43730 Falset
Telèfon: 630 324 578
www.masardevol.net
Esmorzars de tros amb clotxes que estaran regades amb l’oli del Moli del Oli Miró Cubells de Cabacès.
Servei exclusiu pels hostes de la casa.

Conferència a càrrec de Jordi Miravet, President Memorial 1714
Inici: 28/11/2014 - 19:30
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Finalització: 28/11/2014 - 21:00
Categoria: Cultural
Lloc: Falset
FIRA DE SANT ANDREU 2014
Actes previs
Divendres dia 28 de novembre 2014 a les 19:30 h
Sala d’actes de l’Ajuntament
TERRITORI & CULTURA:

Conferència Sr. Jordi Miravet, President Memorial 1714.

Organitza Centre d’Estudis Falsetans

Desembre 2014
Senderisme: Camí dels Cartoixans
Inici: 14/12/2014 - 09:00
Finalització: 14/12/2014 - 14:00
Categoria: Senderisme
Lloc: Albarca
DIUMENGE, 14 DE DESEMBRE
Sortida: Camí dels Cartoixans
Descobrirem un tram de l’antic camí que empraven els frares de la Cartoixa de Scala Dei per anar a altres indrets, on posseïen
béns materials com ara terres o edificacions.
El paisatge i la història són els ingredients principals d’aquesta excursió per paratges de Montsant
Durada: mig dia / Preu: 6€
Punt de trobada: Albarca
Informació i reserves:
?
Catsud
636 162 426
info@catsud.cat
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Jornades gastronòmiques de l'oli del raig i el vi novell 2014
Inici: 14/12/2014 - 13:00
Finalització: 14/12/2014 - 16:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Falset
Com es sabut tradicionalment durant aquest mes a les cases es tastava el vi de la verema de l’estiu, s’espinjolaven les bótes,
per triar la que tenia millor aroma i mantenia una concentració de carbònic natural de la fermentació per destinar-la al consum
immediat durant la tardor i l’hivern.
Al mateix temps es collien les olives per a dur-les el molí, i uns dels plaers d’anar el molí era sucar pa a l’oli del raig,
aquest oli que no està tractat i que correspon a la premsada de les olives que, sense cap altre procés, donen un oli
totalment tèrbol i molt bo de gust però molt efímer, i que també cal consumir molt aviat, si volem gaudir-ne.

Un i altre, oli del raig i vi de l’any, petits plaers carregats de significat que podem retrobar en aquestes propostes
gastronòmiques que han dissenyat amb ofici i imaginació, els 10 establiments que participen en aquestes jornades; on n’hi
ha per esmorzar, dinar, berenar o sopar; menús, plats i tapes, de diferents autories i preu, però a totes l’oli nou i el vi
novell agafats de la mà per tal de fer-vos un regal pels sentits.

Els restauradors i les seves propostes:

Restaurant AJ Falset
Carrer Miquel Barceló, 18
43730 Falset
Tels: 977 830 164/636 716 071
ajfalset@gmail.com

Menú:
Aperitiu amb OLI NOU
Tartaleta de patata amb cruixent de pernil de glà regat amb OLI NOU
Galta de porc cuita a baixa temperatura amb VI DO Montsant
Trufes de xocolata amb pa regades amb oli de menta i OLI NOU
Tot acompanyat de VI NOVELL
Preu: 28€ iva inclòs

Restaurant El Cairat
Carrer Nou, 3

Agenda d'activitats
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43730 Falset
Telèfon: 977 83 04 12
620 928 618
www.restaurantelcairat.com

Menú:
Sopa d’olives negres o Niu d’escarola amb fulls de bacallà i oli nou
Carpaccio de patata amb oli de ceps i encenalls de foie o Corder confitat a baixa temperatura i pera caramel·litzada
Flam de xocolata amb pa dolç i melmelada d’oli
Vins recomanats: Joan d’Anguera 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Vi Novell del Masroig 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Preu: 25€ iva inclòs

Restaurant Quinoa
Carrer Miquel Barceló, 29
43730 Falset
Tels: 977 830 431 / 628 281 845
www.restaurantquinoa.com

Menú de l’oli nou D.O. Siurana - Tapeta d’aperitiu: Carpaccio de gambes amb caviar d’oli d’oliva, algues i gelat de pa amb
tomàquet “ecològic”
Tatin de poma, sobrassada Ibérica, avellanes de Riudoms i galeta d’oli d’oliva
Porc ibèric fet amb vermut, codonyats i formatge de cabra
Peix del dia al pil – pil de safrà, carxofes i llardons
Postre: Pa amb xocolata, sal i oli a la nostra manera…
Preu: 25 € iva no inclòs (per taula completa. Depenent del mercat pot variar algun ingredient)

Hotel Restaurant Lotus Priorat
Carrer de Baix,33
43730 Falset
Telèfon: 977831045
Mail: mail@lotuspriorat.com
web: www.lotuspriorat.com
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Amanida tèbia d’arengada
Llit d’escalivada amb poma dolça, bolets de temporada i arengada, tot amanit amb vinagreta d’olivada
i avellanes i oli del raig
Preu : 8,50 € iva inclòs

Hotel-Restaurant Hostal Sport
Carrer Miquel Barceló, 4-6
43730 Falset
Telèfon: 977 830 078
www.hotelpriorat-hostalsport.com
Carta diària amb oli DOP Siurana de Cabassers i Vi Novell. i Menú Degustació “Amb gust d’oli” maridatge amb Molí Miró
Cubells/ Cavaloca
Àgora Cafeteria Bar
Carrer Miquel Barceló, 9
43730 Falset
Telèfon: 977 830 020
Tapa: Espardenya de pebrot amb albergínia i anxova amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell del Celler del Masroig

El Tomb
Carrer Miquel Barceló, 20
43730 Falset
Tel.: 653 989 147
Tapa: “Un tomb per la fira” amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell
Calaix de Sastre
Plaça de la Quartera,39
43730 Falset
calaixdesastrefalset@hotmail.es
Tels: 687 814 144 / 661 634 267
Tapa: Tres delicadeses d’aglà més copa de vi DO Montsant, Efecte Volador.

Bar Vi Novell
Plaça de la Quartera,6
43730 Falset
puxeuj@gmail.com
Telèfon: 977 831 077
Tapa: Croquetes de guatlla amb melmelada de oli DOP SIURANA i pebrot i Vi novell

Mas Ardèvol
Carretera T-740
de Falset a Porrera, Km 5,3
43730 Falset
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Telèfon: 630 324 578
www.masardevol.net
Esmorzars de tros amb clotxes que estaran regades amb l’oli del Moli del Oli Miró Cubells de Cabacès.
Servei exclusiu pels hostes de la casa.

Iniciació al Tast de Vins i Portes Obertes, Mas Blanc-Pinord
Inici: 06/12/2014 - 11:00
Finalització: 06/12/2014 - 19:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Falset
INICIACIÓ AL TAST DE VINS A MAS BLANC PINORD AL PRIORAT
TARDA DE PORTES OBERTES DE 16 H A 18 H
TAST DE 3 DENOMINACIONS D’ORIGEN DIFERENTS D’ESPANYA
(Priorat, Penedès, Ribera del Duero)
Veniu a gaudir d’un matí per conèixer més a prop les denominacions d’origen espanyoles on elaborem els nostres vins.
Oferim tots els primers dissabtes del mes a les 11h un petit passeig per la nostra vinya i un tast comentat amb 5 vins a més a
més d’una visita a les nostres instal•lacions al Priorat. S’explica l’elaboració dels vins i les característiques de la zona del
Priorat i es contrasta amb les zones on també tenim celler propi com és el cas del Penedès on tenim el celler familiar principal,
el Priorat i la Ribera del Duero on tenim també les nostres finques.
Preu de la Activitat: 15 Euros per persona ( RESERVA PRÈVIA). Vins a tastar: 5 vins molt diversos.

BODEGAS PINORD, S.A.
Tel (+34) 93 890 30 66
RESERVES: visitespriorat@pinord.es
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Jornades gastronòmiques de l'oli del raig i el vi novell 2014
Inici: 06/12/2014 - 13:00
Finalització: 14/12/2014 - 16:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Falset
Com es sabut tradicionalment durant aquest mes a les cases es tastava el vi de la verema de l’estiu, s’espinjolaven les bótes,
per triar la que tenia millor aroma i mantenia una concentració de carbònic natural de la fermentació per destinar-la al consum
immediat durant la tardor i l’hivern.
Al mateix temps es collien les olives per a dur-les el molí, i uns dels plaers d’anar el molí era sucar pa a l’oli del raig,
aquest oli que no està tractat i que correspon a la premsada de les olives que, sense cap altre procés, donen un oli
totalment tèrbol i molt bo de gust però molt efímer, i que també cal consumir molt aviat, si volem gaudir-ne.

Un i altre, oli del raig i vi de l’any, petits plaers carregats de significat que podem retrobar en aquestes propostes
gastronòmiques que han dissenyat amb ofici i imaginació, els 10 establiments que participen en aquestes jornades; on n’hi
ha per esmorzar, dinar, berenar o sopar; menús, plats i tapes, de diferents autories i preu, però a totes l’oli nou i el vi
novell agafats de la mà per tal de fer-vos un regal pels sentits.

Els restauradors i les seves propostes:

Restaurant AJ Falset
Carrer Miquel Barceló, 18
43730 Falset
Tels: 977 830 164/636 716 071
ajfalset@gmail.com

Menú:
Aperitiu amb OLI NOU
Tartaleta de patata amb cruixent de pernil de glà regat amb OLI NOU
Galta de porc cuita a baixa temperatura amb VI DO Montsant
Trufes de xocolata amb pa regades amb oli de menta i OLI NOU
Tot acompanyat de VI NOVELL
Preu: 28€ iva inclòs

Restaurant El Cairat
Carrer Nou, 3

Agenda d'activitats
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Plaça de la Quartera, 1 - Consell Comarcal del Priorat | Falset |
43730 | Tel. 977 831 023

43730 Falset
Telèfon: 977 83 04 12
620 928 618
www.restaurantelcairat.com

Menú:
Sopa d’olives negres o Niu d’escarola amb fulls de bacallà i oli nou
Carpaccio de patata amb oli de ceps i encenalls de foie o Corder confitat a baixa temperatura i pera caramel·litzada
Flam de xocolata amb pa dolç i melmelada d’oli
Vins recomanats: Joan d’Anguera 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Vi Novell del Masroig 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Preu: 25€ iva inclòs

Restaurant Quinoa
Carrer Miquel Barceló, 29
43730 Falset
Tels: 977 830 431 / 628 281 845
www.restaurantquinoa.com

Menú de l’oli nou D.O. Siurana - Tapeta d’aperitiu: Carpaccio de gambes amb caviar d’oli d’oliva, algues i gelat de pa amb
tomàquet “ecològic”
Tatin de poma, sobrassada Ibérica, avellanes de Riudoms i galeta d’oli d’oliva
Porc ibèric fet amb vermut, codonyats i formatge de cabra
Peix del dia al pil – pil de safrà, carxofes i llardons
Postre: Pa amb xocolata, sal i oli a la nostra manera…
Preu: 25 € iva no inclòs (per taula completa. Depenent del mercat pot variar algun ingredient)

Hotel Restaurant Lotus Priorat
Carrer de Baix,33
43730 Falset
Telèfon: 977831045
Mail: mail@lotuspriorat.com
web: www.lotuspriorat.com

Agenda d'activitats
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Plaça de la Quartera, 1 - Consell Comarcal del Priorat | Falset |
43730 | Tel. 977 831 023

Amanida tèbia d’arengada
Llit d’escalivada amb poma dolça, bolets de temporada i arengada, tot amanit amb vinagreta d’olivada
i avellanes i oli del raig
Preu : 8,50 € iva inclòs

Hotel-Restaurant Hostal Sport
Carrer Miquel Barceló, 4-6
43730 Falset
Telèfon: 977 830 078
www.hotelpriorat-hostalsport.com
Carta diària amb oli DOP Siurana de Cabassers i Vi Novell. i Menú Degustació “Amb gust d’oli” maridatge amb Molí Miró
Cubells/ Cavaloca
Àgora Cafeteria Bar
Carrer Miquel Barceló, 9
43730 Falset
Telèfon: 977 830 020
Tapa: Espardenya de pebrot amb albergínia i anxova amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell del Celler del Masroig

El Tomb
Carrer Miquel Barceló, 20
43730 Falset
Tel.: 653 989 147
Tapa: “Un tomb per la fira” amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell
Calaix de Sastre
Plaça de la Quartera,39
43730 Falset
calaixdesastrefalset@hotmail.es
Tels: 687 814 144 / 661 634 267
Tapa: Tres delicadeses d’aglà més copa de vi DO Montsant, Efecte Volador.

Bar Vi Novell
Plaça de la Quartera,6
43730 Falset
puxeuj@gmail.com
Telèfon: 977 831 077
Tapa: Croquetes de guatlla amb melmelada de oli DOP SIURANA i pebrot i Vi novell

Mas Ardèvol
Carretera T-740
de Falset a Porrera, Km 5,3
43730 Falset
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Plaça de la Quartera, 1 - Consell Comarcal del Priorat | Falset |
43730 | Tel. 977 831 023

Telèfon: 630 324 578
www.masardevol.net
Esmorzars de tros amb clotxes que estaran regades amb l’oli del Moli del Oli Miró Cubells de Cabacès.
Servei exclusiu pels hostes de la casa.

Iniciació al Tast de Vins i Portes Obertes (dia 7), Mas Blanc-Pinord
Inici: 07/12/2014 - 11:00
Finalització: 07/12/2014 - 18:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Falset
INICIACIÓ AL TAST DE VINS A MAS BLANC PINORD AL PRIORAT
TARDA DE PORTES OBERTES DE 16 H A 18 H
TAST DE 3 DENOMINACIONS D’ORIGEN DIFERENTS D’ESPANYA
(Priorat, Penedès, Ribera del Duero)
Veniu a gaudir d’un matí per conèixer més a prop les denominacions d’origen espanyoles on elaborem els nostres vins.
Oferim tots els primers dissabtes del mes a les 11h un petit passeig per la nostra vinya i un tast comentat amb 5 vins a més a
més d’una visita a les nostres instal•lacions al Priorat. S’explica l’elaboració dels vins i les característiques de la zona del
Priorat i es contrasta amb les zones on també tenim celler propi com és el cas del Penedès on tenim el celler familiar principal,
el Priorat i la Ribera del Duero on tenim també les nostres finques.
Preu de la Activitat: 15 Euros per persona ( RESERVA PRÈVIA). Vins a tastar: 5 vins molt diversos.

BODEGAS PINORD, S.A.
Tel (+34) 93 890 30 66
RESERVES: visitespriorat@pinord.es

Agenda d'activitats
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43730 | Tel. 977 831 023

Jornades gastronòmiques de l'oli del raig i el vi novell 2014
Inici: 07/12/2014 - 13:00
Finalització: 14/12/2014 - 16:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Falset
Com es sabut tradicionalment durant aquest mes a les cases es tastava el vi de la verema de l’estiu, s’espinjolaven les bótes,
per triar la que tenia millor aroma i mantenia una concentració de carbònic natural de la fermentació per destinar-la al consum
immediat durant la tardor i l’hivern.
Al mateix temps es collien les olives per a dur-les el molí, i uns dels plaers d’anar el molí era sucar pa a l’oli del raig,
aquest oli que no està tractat i que correspon a la premsada de les olives que, sense cap altre procés, donen un oli
totalment tèrbol i molt bo de gust però molt efímer, i que també cal consumir molt aviat, si volem gaudir-ne.

Un i altre, oli del raig i vi de l’any, petits plaers carregats de significat que podem retrobar en aquestes propostes
gastronòmiques que han dissenyat amb ofici i imaginació, els 10 establiments que participen en aquestes jornades; on n’hi
ha per esmorzar, dinar, berenar o sopar; menús, plats i tapes, de diferents autories i preu, però a totes l’oli nou i el vi
novell agafats de la mà per tal de fer-vos un regal pels sentits.

Els restauradors i les seves propostes:

Restaurant AJ Falset
Carrer Miquel Barceló, 18
43730 Falset
Tels: 977 830 164/636 716 071
ajfalset@gmail.com

Menú:
Aperitiu amb OLI NOU
Tartaleta de patata amb cruixent de pernil de glà regat amb OLI NOU
Galta de porc cuita a baixa temperatura amb VI DO Montsant
Trufes de xocolata amb pa regades amb oli de menta i OLI NOU
Tot acompanyat de VI NOVELL
Preu: 28€ iva inclòs

Restaurant El Cairat
Carrer Nou, 3

Agenda d'activitats
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Plaça de la Quartera, 1 - Consell Comarcal del Priorat | Falset |
43730 | Tel. 977 831 023

43730 Falset
Telèfon: 977 83 04 12
620 928 618
www.restaurantelcairat.com

Menú:
Sopa d’olives negres o Niu d’escarola amb fulls de bacallà i oli nou
Carpaccio de patata amb oli de ceps i encenalls de foie o Corder confitat a baixa temperatura i pera caramel·litzada
Flam de xocolata amb pa dolç i melmelada d’oli
Vins recomanats: Joan d’Anguera 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Vi Novell del Masroig 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Preu: 25€ iva inclòs

Restaurant Quinoa
Carrer Miquel Barceló, 29
43730 Falset
Tels: 977 830 431 / 628 281 845
www.restaurantquinoa.com

Menú de l’oli nou D.O. Siurana - Tapeta d’aperitiu: Carpaccio de gambes amb caviar d’oli d’oliva, algues i gelat de pa amb
tomàquet “ecològic”
Tatin de poma, sobrassada Ibérica, avellanes de Riudoms i galeta d’oli d’oliva
Porc ibèric fet amb vermut, codonyats i formatge de cabra
Peix del dia al pil – pil de safrà, carxofes i llardons
Postre: Pa amb xocolata, sal i oli a la nostra manera…
Preu: 25 € iva no inclòs (per taula completa. Depenent del mercat pot variar algun ingredient)

Hotel Restaurant Lotus Priorat
Carrer de Baix,33
43730 Falset
Telèfon: 977831045
Mail: mail@lotuspriorat.com
web: www.lotuspriorat.com
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Plaça de la Quartera, 1 - Consell Comarcal del Priorat | Falset |
43730 | Tel. 977 831 023

Amanida tèbia d’arengada
Llit d’escalivada amb poma dolça, bolets de temporada i arengada, tot amanit amb vinagreta d’olivada
i avellanes i oli del raig
Preu : 8,50 € iva inclòs

Hotel-Restaurant Hostal Sport
Carrer Miquel Barceló, 4-6
43730 Falset
Telèfon: 977 830 078
www.hotelpriorat-hostalsport.com
Carta diària amb oli DOP Siurana de Cabassers i Vi Novell. i Menú Degustació “Amb gust d’oli” maridatge amb Molí Miró
Cubells/ Cavaloca
Àgora Cafeteria Bar
Carrer Miquel Barceló, 9
43730 Falset
Telèfon: 977 830 020
Tapa: Espardenya de pebrot amb albergínia i anxova amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell del Celler del Masroig

El Tomb
Carrer Miquel Barceló, 20
43730 Falset
Tel.: 653 989 147
Tapa: “Un tomb per la fira” amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell
Calaix de Sastre
Plaça de la Quartera,39
43730 Falset
calaixdesastrefalset@hotmail.es
Tels: 687 814 144 / 661 634 267
Tapa: Tres delicadeses d’aglà més copa de vi DO Montsant, Efecte Volador.

Bar Vi Novell
Plaça de la Quartera,6
43730 Falset
puxeuj@gmail.com
Telèfon: 977 831 077
Tapa: Croquetes de guatlla amb melmelada de oli DOP SIURANA i pebrot i Vi novell

Mas Ardèvol
Carretera T-740
de Falset a Porrera, Km 5,3
43730 Falset
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Plaça de la Quartera, 1 - Consell Comarcal del Priorat | Falset |
43730 | Tel. 977 831 023

Telèfon: 630 324 578
www.masardevol.net
Esmorzars de tros amb clotxes que estaran regades amb l’oli del Moli del Oli Miró Cubells de Cabacès.
Servei exclusiu pels hostes de la casa.

Jornades gastronòmiques de l'oli del raig i el vi novell 2014
Inici: 01/12/2014 - 13:00
Finalització: 14/12/2014 - 16:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Falset
Com es sabut tradicionalment durant aquest mes a les cases es tastava el vi de la verema de l’estiu, s’espinjolaven les bótes,
per triar la que tenia millor aroma i mantenia una concentració de carbònic natural de la fermentació per destinar-la al consum
immediat durant la tardor i l’hivern.
Al mateix temps es collien les olives per a dur-les el molí, i uns dels plaers d’anar el molí era sucar pa a l’oli del raig,
aquest oli que no està tractat i que correspon a la premsada de les olives que, sense cap altre procés, donen un oli
totalment tèrbol i molt bo de gust però molt efímer, i que també cal consumir molt aviat, si volem gaudir-ne.

Un i altre, oli del raig i vi de l’any, petits plaers carregats de significat que podem retrobar en aquestes propostes
gastronòmiques que han dissenyat amb ofici i imaginació, els 10 establiments que participen en aquestes jornades; on n’hi
ha per esmorzar, dinar, berenar o sopar; menús, plats i tapes, de diferents autories i preu, però a totes l’oli nou i el vi
novell agafats de la mà per tal de fer-vos un regal pels sentits.

Els restauradors i les seves propostes:

Restaurant AJ Falset
Carrer Miquel Barceló, 18
43730 Falset
Tels: 977 830 164/636 716 071
ajfalset@gmail.com

Menú:
Aperitiu amb OLI NOU
Tartaleta de patata amb cruixent de pernil de glà regat amb OLI NOU
Galta de porc cuita a baixa temperatura amb VI DO Montsant
Trufes de xocolata amb pa regades amb oli de menta i OLI NOU
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Plaça de la Quartera, 1 - Consell Comarcal del Priorat | Falset |
43730 | Tel. 977 831 023

Tot acompanyat de VI NOVELL
Preu: 28€ iva inclòs

Restaurant El Cairat
Carrer Nou, 3
43730 Falset
Telèfon: 977 83 04 12
620 928 618
www.restaurantelcairat.com

Menú:
Sopa d’olives negres o Niu d’escarola amb fulls de bacallà i oli nou
Carpaccio de patata amb oli de ceps i encenalls de foie o Corder confitat a baixa temperatura i pera caramel·litzada
Flam de xocolata amb pa dolç i melmelada d’oli
Vins recomanats: Joan d’Anguera 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Vi Novell del Masroig 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Preu: 25€ iva inclòs

Restaurant Quinoa
Carrer Miquel Barceló, 29
43730 Falset
Tels: 977 830 431 / 628 281 845
www.restaurantquinoa.com

Menú de l’oli nou D.O. Siurana - Tapeta d’aperitiu: Carpaccio de gambes amb caviar d’oli d’oliva, algues i gelat de pa amb
tomàquet “ecològic”
Tatin de poma, sobrassada Ibérica, avellanes de Riudoms i galeta d’oli d’oliva
Porc ibèric fet amb vermut, codonyats i formatge de cabra
Peix del dia al pil – pil de safrà, carxofes i llardons
Postre: Pa amb xocolata, sal i oli a la nostra manera…
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Plaça de la Quartera, 1 - Consell Comarcal del Priorat | Falset |
43730 | Tel. 977 831 023

Preu: 25 € iva no inclòs (per taula completa. Depenent del mercat pot variar algun ingredient)

Hotel Restaurant Lotus Priorat
Carrer de Baix,33
43730 Falset
Telèfon: 977831045
Mail: mail@lotuspriorat.com
web: www.lotuspriorat.com
Amanida tèbia d’arengada
Llit d’escalivada amb poma dolça, bolets de temporada i arengada, tot amanit amb vinagreta d’olivada
i avellanes i oli del raig
Preu : 8,50 € iva inclòs

Hotel-Restaurant Hostal Sport
Carrer Miquel Barceló, 4-6
43730 Falset
Telèfon: 977 830 078
www.hotelpriorat-hostalsport.com
Carta diària amb oli DOP Siurana de Cabassers i Vi Novell. i Menú Degustació “Amb gust d’oli” maridatge amb Molí Miró
Cubells/ Cavaloca
Àgora Cafeteria Bar
Carrer Miquel Barceló, 9
43730 Falset
Telèfon: 977 830 020
Tapa: Espardenya de pebrot amb albergínia i anxova amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell del Celler del Masroig

El Tomb
Carrer Miquel Barceló, 20
43730 Falset
Tel.: 653 989 147
Tapa: “Un tomb per la fira” amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell
Calaix de Sastre
Plaça de la Quartera,39
43730 Falset
calaixdesastrefalset@hotmail.es
Tels: 687 814 144 / 661 634 267
Tapa: Tres delicadeses d’aglà més copa de vi DO Montsant, Efecte Volador.

Bar Vi Novell
Plaça de la Quartera,6
43730 Falset
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puxeuj@gmail.com
Telèfon: 977 831 077
Tapa: Croquetes de guatlla amb melmelada de oli DOP SIURANA i pebrot i Vi novell

Mas Ardèvol
Carretera T-740
de Falset a Porrera, Km 5,3
43730 Falset
Telèfon: 630 324 578
www.masardevol.net
Esmorzars de tros amb clotxes que estaran regades amb l’oli del Moli del Oli Miró Cubells de Cabacès.
Servei exclusiu pels hostes de la casa.

Jornades gastronòmiques de l'oli del raig i el vi novell 2014
Inici: 02/12/2014 - 13:00
Finalització: 14/12/2014 - 16:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Falset
Com es sabut tradicionalment durant aquest mes a les cases es tastava el vi de la verema de l’estiu, s’espinjolaven les bótes,
per triar la que tenia millor aroma i mantenia una concentració de carbònic natural de la fermentació per destinar-la al consum
immediat durant la tardor i l’hivern.
Al mateix temps es collien les olives per a dur-les el molí, i uns dels plaers d’anar el molí era sucar pa a l’oli del raig,
aquest oli que no està tractat i que correspon a la premsada de les olives que, sense cap altre procés, donen un oli
totalment tèrbol i molt bo de gust però molt efímer, i que també cal consumir molt aviat, si volem gaudir-ne.

Un i altre, oli del raig i vi de l’any, petits plaers carregats de significat que podem retrobar en aquestes propostes
gastronòmiques que han dissenyat amb ofici i imaginació, els 10 establiments que participen en aquestes jornades; on n’hi
ha per esmorzar, dinar, berenar o sopar; menús, plats i tapes, de diferents autories i preu, però a totes l’oli nou i el vi
novell agafats de la mà per tal de fer-vos un regal pels sentits.

Els restauradors i les seves propostes:

Restaurant AJ Falset
Carrer Miquel Barceló, 18
43730 Falset
Tels: 977 830 164/636 716 071
ajfalset@gmail.com
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Plaça de la Quartera, 1 - Consell Comarcal del Priorat | Falset |
43730 | Tel. 977 831 023

Menú:
Aperitiu amb OLI NOU
Tartaleta de patata amb cruixent de pernil de glà regat amb OLI NOU
Galta de porc cuita a baixa temperatura amb VI DO Montsant
Trufes de xocolata amb pa regades amb oli de menta i OLI NOU
Tot acompanyat de VI NOVELL
Preu: 28€ iva inclòs

Restaurant El Cairat
Carrer Nou, 3
43730 Falset
Telèfon: 977 83 04 12
620 928 618
www.restaurantelcairat.com

Menú:
Sopa d’olives negres o Niu d’escarola amb fulls de bacallà i oli nou
Carpaccio de patata amb oli de ceps i encenalls de foie o Corder confitat a baixa temperatura i pera caramel·litzada
Flam de xocolata amb pa dolç i melmelada d’oli
Vins recomanats: Joan d’Anguera 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Vi Novell del Masroig 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Preu: 25€ iva inclòs

Restaurant Quinoa
Carrer Miquel Barceló, 29
43730 Falset
Tels: 977 830 431 / 628 281 845
www.restaurantquinoa.com
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Plaça de la Quartera, 1 - Consell Comarcal del Priorat | Falset |
43730 | Tel. 977 831 023

Menú de l’oli nou D.O. Siurana - Tapeta d’aperitiu: Carpaccio de gambes amb caviar d’oli d’oliva, algues i gelat de pa amb
tomàquet “ecològic”
Tatin de poma, sobrassada Ibérica, avellanes de Riudoms i galeta d’oli d’oliva
Porc ibèric fet amb vermut, codonyats i formatge de cabra
Peix del dia al pil – pil de safrà, carxofes i llardons
Postre: Pa amb xocolata, sal i oli a la nostra manera…
Preu: 25 € iva no inclòs (per taula completa. Depenent del mercat pot variar algun ingredient)

Hotel Restaurant Lotus Priorat
Carrer de Baix,33
43730 Falset
Telèfon: 977831045
Mail: mail@lotuspriorat.com
web: www.lotuspriorat.com
Amanida tèbia d’arengada
Llit d’escalivada amb poma dolça, bolets de temporada i arengada, tot amanit amb vinagreta d’olivada
i avellanes i oli del raig
Preu : 8,50 € iva inclòs

Hotel-Restaurant Hostal Sport
Carrer Miquel Barceló, 4-6
43730 Falset
Telèfon: 977 830 078
www.hotelpriorat-hostalsport.com
Carta diària amb oli DOP Siurana de Cabassers i Vi Novell. i Menú Degustació “Amb gust d’oli” maridatge amb Molí Miró
Cubells/ Cavaloca
Àgora Cafeteria Bar
Carrer Miquel Barceló, 9
43730 Falset
Telèfon: 977 830 020
Tapa: Espardenya de pebrot amb albergínia i anxova amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell del Celler del Masroig

El Tomb
Carrer Miquel Barceló, 20
43730 Falset
Tel.: 653 989 147
Tapa: “Un tomb per la fira” amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell
Calaix de Sastre
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Plaça de la Quartera,39
43730 Falset
calaixdesastrefalset@hotmail.es
Tels: 687 814 144 / 661 634 267
Tapa: Tres delicadeses d’aglà més copa de vi DO Montsant, Efecte Volador.

Bar Vi Novell
Plaça de la Quartera,6
43730 Falset
puxeuj@gmail.com
Telèfon: 977 831 077
Tapa: Croquetes de guatlla amb melmelada de oli DOP SIURANA i pebrot i Vi novell

Mas Ardèvol
Carretera T-740
de Falset a Porrera, Km 5,3
43730 Falset
Telèfon: 630 324 578
www.masardevol.net
Esmorzars de tros amb clotxes que estaran regades amb l’oli del Moli del Oli Miró Cubells de Cabacès.
Servei exclusiu pels hostes de la casa.

Jornades gastronòmiques de l'oli del raig i el vi novell 2014
Inici: 03/12/2014 - 13:00
Finalització: 14/12/2014 - 16:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Falset
Com es sabut tradicionalment durant aquest mes a les cases es tastava el vi de la verema de l’estiu, s’espinjolaven les bótes,
per triar la que tenia millor aroma i mantenia una concentració de carbònic natural de la fermentació per destinar-la al consum
immediat durant la tardor i l’hivern.
Al mateix temps es collien les olives per a dur-les el molí, i uns dels plaers d’anar el molí era sucar pa a l’oli del raig,
aquest oli que no està tractat i que correspon a la premsada de les olives que, sense cap altre procés, donen un oli
totalment tèrbol i molt bo de gust però molt efímer, i que també cal consumir molt aviat, si volem gaudir-ne.

Un i altre, oli del raig i vi de l’any, petits plaers carregats de significat que podem retrobar en aquestes propostes
gastronòmiques que han dissenyat amb ofici i imaginació, els 10 establiments que participen en aquestes jornades; on n’hi
ha per esmorzar, dinar, berenar o sopar; menús, plats i tapes, de diferents autories i preu, però a totes l’oli nou i el vi
novell agafats de la mà per tal de fer-vos un regal pels sentits.

Els restauradors i les seves propostes:
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Restaurant AJ Falset
Carrer Miquel Barceló, 18
43730 Falset
Tels: 977 830 164/636 716 071
ajfalset@gmail.com

Menú:
Aperitiu amb OLI NOU
Tartaleta de patata amb cruixent de pernil de glà regat amb OLI NOU
Galta de porc cuita a baixa temperatura amb VI DO Montsant
Trufes de xocolata amb pa regades amb oli de menta i OLI NOU
Tot acompanyat de VI NOVELL
Preu: 28€ iva inclòs

Restaurant El Cairat
Carrer Nou, 3
43730 Falset
Telèfon: 977 83 04 12
620 928 618
www.restaurantelcairat.com

Menú:
Sopa d’olives negres o Niu d’escarola amb fulls de bacallà i oli nou
Carpaccio de patata amb oli de ceps i encenalls de foie o Corder confitat a baixa temperatura i pera caramel·litzada
Flam de xocolata amb pa dolç i melmelada d’oli
Vins recomanats: Joan d’Anguera 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Vi Novell del Masroig 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Preu: 25€ iva inclòs
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Restaurant Quinoa
Carrer Miquel Barceló, 29
43730 Falset
Tels: 977 830 431 / 628 281 845
www.restaurantquinoa.com

Menú de l’oli nou D.O. Siurana - Tapeta d’aperitiu: Carpaccio de gambes amb caviar d’oli d’oliva, algues i gelat de pa amb
tomàquet “ecològic”
Tatin de poma, sobrassada Ibérica, avellanes de Riudoms i galeta d’oli d’oliva
Porc ibèric fet amb vermut, codonyats i formatge de cabra
Peix del dia al pil – pil de safrà, carxofes i llardons
Postre: Pa amb xocolata, sal i oli a la nostra manera…
Preu: 25 € iva no inclòs (per taula completa. Depenent del mercat pot variar algun ingredient)

Hotel Restaurant Lotus Priorat
Carrer de Baix,33
43730 Falset
Telèfon: 977831045
Mail: mail@lotuspriorat.com
web: www.lotuspriorat.com
Amanida tèbia d’arengada
Llit d’escalivada amb poma dolça, bolets de temporada i arengada, tot amanit amb vinagreta d’olivada
i avellanes i oli del raig
Preu : 8,50 € iva inclòs

Hotel-Restaurant Hostal Sport
Carrer Miquel Barceló, 4-6
43730 Falset
Telèfon: 977 830 078
www.hotelpriorat-hostalsport.com
Carta diària amb oli DOP Siurana de Cabassers i Vi Novell. i Menú Degustació “Amb gust d’oli” maridatge amb Molí Miró
Cubells/ Cavaloca
Àgora Cafeteria Bar
Carrer Miquel Barceló, 9
43730 Falset
Telèfon: 977 830 020
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Tapa: Espardenya de pebrot amb albergínia i anxova amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell del Celler del Masroig

El Tomb
Carrer Miquel Barceló, 20
43730 Falset
Tel.: 653 989 147
Tapa: “Un tomb per la fira” amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell
Calaix de Sastre
Plaça de la Quartera,39
43730 Falset
calaixdesastrefalset@hotmail.es
Tels: 687 814 144 / 661 634 267
Tapa: Tres delicadeses d’aglà més copa de vi DO Montsant, Efecte Volador.

Bar Vi Novell
Plaça de la Quartera,6
43730 Falset
puxeuj@gmail.com
Telèfon: 977 831 077
Tapa: Croquetes de guatlla amb melmelada de oli DOP SIURANA i pebrot i Vi novell

Mas Ardèvol
Carretera T-740
de Falset a Porrera, Km 5,3
43730 Falset
Telèfon: 630 324 578
www.masardevol.net
Esmorzars de tros amb clotxes que estaran regades amb l’oli del Moli del Oli Miró Cubells de Cabacès.
Servei exclusiu pels hostes de la casa.

Jornades gastronòmiques de l'oli del raig i el vi novell 2014
Inici: 04/12/2014 - 13:00
Finalització: 14/12/2014 - 16:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Falset
Com es sabut tradicionalment durant aquest mes a les cases es tastava el vi de la verema de l’estiu, s’espinjolaven les bótes,
per triar la que tenia millor aroma i mantenia una concentració de carbònic natural de la fermentació per destinar-la al consum
immediat durant la tardor i l’hivern.
Al mateix temps es collien les olives per a dur-les el molí, i uns dels plaers d’anar el molí era sucar pa a l’oli del raig,
aquest oli que no està tractat i que correspon a la premsada de les olives que, sense cap altre procés, donen un oli
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totalment tèrbol i molt bo de gust però molt efímer, i que també cal consumir molt aviat, si volem gaudir-ne.

Un i altre, oli del raig i vi de l’any, petits plaers carregats de significat que podem retrobar en aquestes propostes
gastronòmiques que han dissenyat amb ofici i imaginació, els 10 establiments que participen en aquestes jornades; on n’hi
ha per esmorzar, dinar, berenar o sopar; menús, plats i tapes, de diferents autories i preu, però a totes l’oli nou i el vi
novell agafats de la mà per tal de fer-vos un regal pels sentits.

Els restauradors i les seves propostes:

Restaurant AJ Falset
Carrer Miquel Barceló, 18
43730 Falset
Tels: 977 830 164/636 716 071
ajfalset@gmail.com

Menú:
Aperitiu amb OLI NOU
Tartaleta de patata amb cruixent de pernil de glà regat amb OLI NOU
Galta de porc cuita a baixa temperatura amb VI DO Montsant
Trufes de xocolata amb pa regades amb oli de menta i OLI NOU
Tot acompanyat de VI NOVELL
Preu: 28€ iva inclòs

Restaurant El Cairat
Carrer Nou, 3
43730 Falset
Telèfon: 977 83 04 12
620 928 618
www.restaurantelcairat.com

Menú:
Sopa d’olives negres o Niu d’escarola amb fulls de bacallà i oli nou
Carpaccio de patata amb oli de ceps i encenalls de foie o Corder confitat a baixa temperatura i pera caramel·litzada

Agenda d'activitats

turismepriorat.org

46

Oficina de turisme del Priorat

Agenda d'activitats

Plaça de la Quartera, 1 - Consell Comarcal del Priorat | Falset |
43730 | Tel. 977 831 023

Flam de xocolata amb pa dolç i melmelada d’oli
Vins recomanats: Joan d’Anguera 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Vi Novell del Masroig 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Preu: 25€ iva inclòs

Restaurant Quinoa
Carrer Miquel Barceló, 29
43730 Falset
Tels: 977 830 431 / 628 281 845
www.restaurantquinoa.com

Menú de l’oli nou D.O. Siurana - Tapeta d’aperitiu: Carpaccio de gambes amb caviar d’oli d’oliva, algues i gelat de pa amb
tomàquet “ecològic”
Tatin de poma, sobrassada Ibérica, avellanes de Riudoms i galeta d’oli d’oliva
Porc ibèric fet amb vermut, codonyats i formatge de cabra
Peix del dia al pil – pil de safrà, carxofes i llardons
Postre: Pa amb xocolata, sal i oli a la nostra manera…
Preu: 25 € iva no inclòs (per taula completa. Depenent del mercat pot variar algun ingredient)

Hotel Restaurant Lotus Priorat
Carrer de Baix,33
43730 Falset
Telèfon: 977831045
Mail: mail@lotuspriorat.com
web: www.lotuspriorat.com
Amanida tèbia d’arengada
Llit d’escalivada amb poma dolça, bolets de temporada i arengada, tot amanit amb vinagreta d’olivada
i avellanes i oli del raig
Preu : 8,50 € iva inclòs

Hotel-Restaurant Hostal Sport
Carrer Miquel Barceló, 4-6
43730 Falset
Telèfon: 977 830 078
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www.hotelpriorat-hostalsport.com
Carta diària amb oli DOP Siurana de Cabassers i Vi Novell. i Menú Degustació “Amb gust d’oli” maridatge amb Molí Miró
Cubells/ Cavaloca
Àgora Cafeteria Bar
Carrer Miquel Barceló, 9
43730 Falset
Telèfon: 977 830 020
Tapa: Espardenya de pebrot amb albergínia i anxova amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell del Celler del Masroig

El Tomb
Carrer Miquel Barceló, 20
43730 Falset
Tel.: 653 989 147
Tapa: “Un tomb per la fira” amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell
Calaix de Sastre
Plaça de la Quartera,39
43730 Falset
calaixdesastrefalset@hotmail.es
Tels: 687 814 144 / 661 634 267
Tapa: Tres delicadeses d’aglà més copa de vi DO Montsant, Efecte Volador.

Bar Vi Novell
Plaça de la Quartera,6
43730 Falset
puxeuj@gmail.com
Telèfon: 977 831 077
Tapa: Croquetes de guatlla amb melmelada de oli DOP SIURANA i pebrot i Vi novell

Mas Ardèvol
Carretera T-740
de Falset a Porrera, Km 5,3
43730 Falset
Telèfon: 630 324 578
www.masardevol.net
Esmorzars de tros amb clotxes que estaran regades amb l’oli del Moli del Oli Miró Cubells de Cabacès.
Servei exclusiu pels hostes de la casa.

Jornades gastronòmiques de l'oli del raig i el vi novell 2014
Inici: 05/12/2014 - 13:00
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Finalització: 14/12/2014 - 16:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Falset
Com es sabut tradicionalment durant aquest mes a les cases es tastava el vi de la verema de l’estiu, s’espinjolaven les bótes,
per triar la que tenia millor aroma i mantenia una concentració de carbònic natural de la fermentació per destinar-la al consum
immediat durant la tardor i l’hivern.
Al mateix temps es collien les olives per a dur-les el molí, i uns dels plaers d’anar el molí era sucar pa a l’oli del raig,
aquest oli que no està tractat i que correspon a la premsada de les olives que, sense cap altre procés, donen un oli
totalment tèrbol i molt bo de gust però molt efímer, i que també cal consumir molt aviat, si volem gaudir-ne.

Un i altre, oli del raig i vi de l’any, petits plaers carregats de significat que podem retrobar en aquestes propostes
gastronòmiques que han dissenyat amb ofici i imaginació, els 10 establiments que participen en aquestes jornades; on n’hi
ha per esmorzar, dinar, berenar o sopar; menús, plats i tapes, de diferents autories i preu, però a totes l’oli nou i el vi
novell agafats de la mà per tal de fer-vos un regal pels sentits.

Els restauradors i les seves propostes:

Restaurant AJ Falset
Carrer Miquel Barceló, 18
43730 Falset
Tels: 977 830 164/636 716 071
ajfalset@gmail.com

Menú:
Aperitiu amb OLI NOU
Tartaleta de patata amb cruixent de pernil de glà regat amb OLI NOU
Galta de porc cuita a baixa temperatura amb VI DO Montsant
Trufes de xocolata amb pa regades amb oli de menta i OLI NOU
Tot acompanyat de VI NOVELL
Preu: 28€ iva inclòs

Restaurant El Cairat
Carrer Nou, 3
43730 Falset
Telèfon: 977 83 04 12
Agenda d'activitats

turismepriorat.org

49

Oficina de turisme del Priorat

Agenda d'activitats

Plaça de la Quartera, 1 - Consell Comarcal del Priorat | Falset |
43730 | Tel. 977 831 023

620 928 618
www.restaurantelcairat.com

Menú:
Sopa d’olives negres o Niu d’escarola amb fulls de bacallà i oli nou
Carpaccio de patata amb oli de ceps i encenalls de foie o Corder confitat a baixa temperatura i pera caramel·litzada
Flam de xocolata amb pa dolç i melmelada d’oli
Vins recomanats: Joan d’Anguera 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Vi Novell del Masroig 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Preu: 25€ iva inclòs

Restaurant Quinoa
Carrer Miquel Barceló, 29
43730 Falset
Tels: 977 830 431 / 628 281 845
www.restaurantquinoa.com

Menú de l’oli nou D.O. Siurana - Tapeta d’aperitiu: Carpaccio de gambes amb caviar d’oli d’oliva, algues i gelat de pa amb
tomàquet “ecològic”
Tatin de poma, sobrassada Ibérica, avellanes de Riudoms i galeta d’oli d’oliva
Porc ibèric fet amb vermut, codonyats i formatge de cabra
Peix del dia al pil – pil de safrà, carxofes i llardons
Postre: Pa amb xocolata, sal i oli a la nostra manera…
Preu: 25 € iva no inclòs (per taula completa. Depenent del mercat pot variar algun ingredient)

Hotel Restaurant Lotus Priorat
Carrer de Baix,33
43730 Falset
Telèfon: 977831045
Mail: mail@lotuspriorat.com
web: www.lotuspriorat.com
Amanida tèbia d’arengada
Llit d’escalivada amb poma dolça, bolets de temporada i arengada, tot amanit amb vinagreta d’olivada
i avellanes i oli del raig
Preu : 8,50 € iva inclòs
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Hotel-Restaurant Hostal Sport
Carrer Miquel Barceló, 4-6
43730 Falset
Telèfon: 977 830 078
www.hotelpriorat-hostalsport.com
Carta diària amb oli DOP Siurana de Cabassers i Vi Novell. i Menú Degustació “Amb gust d’oli” maridatge amb Molí Miró
Cubells/ Cavaloca
Àgora Cafeteria Bar
Carrer Miquel Barceló, 9
43730 Falset
Telèfon: 977 830 020
Tapa: Espardenya de pebrot amb albergínia i anxova amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell del Celler del Masroig

El Tomb
Carrer Miquel Barceló, 20
43730 Falset
Tel.: 653 989 147
Tapa: “Un tomb per la fira” amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell
Calaix de Sastre
Plaça de la Quartera,39
43730 Falset
calaixdesastrefalset@hotmail.es
Tels: 687 814 144 / 661 634 267
Tapa: Tres delicadeses d’aglà més copa de vi DO Montsant, Efecte Volador.

Bar Vi Novell
Plaça de la Quartera,6
43730 Falset
puxeuj@gmail.com
Telèfon: 977 831 077
Tapa: Croquetes de guatlla amb melmelada de oli DOP SIURANA i pebrot i Vi novell

Mas Ardèvol
Carretera T-740
de Falset a Porrera, Km 5,3
43730 Falset
Telèfon: 630 324 578
www.masardevol.net
Esmorzars de tros amb clotxes que estaran regades amb l’oli del Moli del Oli Miró Cubells de Cabacès.
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Servei exclusiu pels hostes de la casa.

Jornades gastronòmiques de l'oli del raig i el vi novell 2014
Inici: 08/12/2014 - 13:00
Finalització: 14/12/2014 - 16:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Falset
Com es sabut tradicionalment durant aquest mes a les cases es tastava el vi de la verema de l’estiu, s’espinjolaven les bótes,
per triar la que tenia millor aroma i mantenia una concentració de carbònic natural de la fermentació per destinar-la al consum
immediat durant la tardor i l’hivern.
Al mateix temps es collien les olives per a dur-les el molí, i uns dels plaers d’anar el molí era sucar pa a l’oli del raig,
aquest oli que no està tractat i que correspon a la premsada de les olives que, sense cap altre procés, donen un oli
totalment tèrbol i molt bo de gust però molt efímer, i que també cal consumir molt aviat, si volem gaudir-ne.

Un i altre, oli del raig i vi de l’any, petits plaers carregats de significat que podem retrobar en aquestes propostes
gastronòmiques que han dissenyat amb ofici i imaginació, els 10 establiments que participen en aquestes jornades; on n’hi
ha per esmorzar, dinar, berenar o sopar; menús, plats i tapes, de diferents autories i preu, però a totes l’oli nou i el vi
novell agafats de la mà per tal de fer-vos un regal pels sentits.

Els restauradors i les seves propostes:

Restaurant AJ Falset
Carrer Miquel Barceló, 18
43730 Falset
Tels: 977 830 164/636 716 071
ajfalset@gmail.com

Menú:
Aperitiu amb OLI NOU
Tartaleta de patata amb cruixent de pernil de glà regat amb OLI NOU
Galta de porc cuita a baixa temperatura amb VI DO Montsant
Trufes de xocolata amb pa regades amb oli de menta i OLI NOU
Tot acompanyat de VI NOVELL
Preu: 28€ iva inclòs
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Restaurant El Cairat
Carrer Nou, 3
43730 Falset
Telèfon: 977 83 04 12
620 928 618
www.restaurantelcairat.com

Menú:
Sopa d’olives negres o Niu d’escarola amb fulls de bacallà i oli nou
Carpaccio de patata amb oli de ceps i encenalls de foie o Corder confitat a baixa temperatura i pera caramel·litzada
Flam de xocolata amb pa dolç i melmelada d’oli
Vins recomanats: Joan d’Anguera 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Vi Novell del Masroig 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Preu: 25€ iva inclòs

Restaurant Quinoa
Carrer Miquel Barceló, 29
43730 Falset
Tels: 977 830 431 / 628 281 845
www.restaurantquinoa.com

Menú de l’oli nou D.O. Siurana - Tapeta d’aperitiu: Carpaccio de gambes amb caviar d’oli d’oliva, algues i gelat de pa amb
tomàquet “ecològic”
Tatin de poma, sobrassada Ibérica, avellanes de Riudoms i galeta d’oli d’oliva
Porc ibèric fet amb vermut, codonyats i formatge de cabra
Peix del dia al pil – pil de safrà, carxofes i llardons
Postre: Pa amb xocolata, sal i oli a la nostra manera…
Preu: 25 € iva no inclòs (per taula completa. Depenent del mercat pot variar algun ingredient)

Hotel Restaurant Lotus Priorat

Agenda d'activitats

turismepriorat.org

53

Oficina de turisme del Priorat

Agenda d'activitats

Plaça de la Quartera, 1 - Consell Comarcal del Priorat | Falset |
43730 | Tel. 977 831 023

Carrer de Baix,33
43730 Falset
Telèfon: 977831045
Mail: mail@lotuspriorat.com
web: www.lotuspriorat.com
Amanida tèbia d’arengada
Llit d’escalivada amb poma dolça, bolets de temporada i arengada, tot amanit amb vinagreta d’olivada
i avellanes i oli del raig
Preu : 8,50 € iva inclòs

Hotel-Restaurant Hostal Sport
Carrer Miquel Barceló, 4-6
43730 Falset
Telèfon: 977 830 078
www.hotelpriorat-hostalsport.com
Carta diària amb oli DOP Siurana de Cabassers i Vi Novell. i Menú Degustació “Amb gust d’oli” maridatge amb Molí Miró
Cubells/ Cavaloca
Àgora Cafeteria Bar
Carrer Miquel Barceló, 9
43730 Falset
Telèfon: 977 830 020
Tapa: Espardenya de pebrot amb albergínia i anxova amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell del Celler del Masroig

El Tomb
Carrer Miquel Barceló, 20
43730 Falset
Tel.: 653 989 147
Tapa: “Un tomb per la fira” amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell
Calaix de Sastre
Plaça de la Quartera,39
43730 Falset
calaixdesastrefalset@hotmail.es
Tels: 687 814 144 / 661 634 267
Tapa: Tres delicadeses d’aglà més copa de vi DO Montsant, Efecte Volador.

Bar Vi Novell
Plaça de la Quartera,6
43730 Falset
puxeuj@gmail.com
Telèfon: 977 831 077
Tapa: Croquetes de guatlla amb melmelada de oli DOP SIURANA i pebrot i Vi novell
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Mas Ardèvol
Carretera T-740
de Falset a Porrera, Km 5,3
43730 Falset
Telèfon: 630 324 578
www.masardevol.net
Esmorzars de tros amb clotxes que estaran regades amb l’oli del Moli del Oli Miró Cubells de Cabacès.
Servei exclusiu pels hostes de la casa.

Jornades gastronòmiques de l'oli del raig i el vi novell 2014
Inici: 09/12/2014 - 13:00
Finalització: 14/12/2014 - 16:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Falset
Com es sabut tradicionalment durant aquest mes a les cases es tastava el vi de la verema de l’estiu, s’espinjolaven les bótes,
per triar la que tenia millor aroma i mantenia una concentració de carbònic natural de la fermentació per destinar-la al consum
immediat durant la tardor i l’hivern.
Al mateix temps es collien les olives per a dur-les el molí, i uns dels plaers d’anar el molí era sucar pa a l’oli del raig,
aquest oli que no està tractat i que correspon a la premsada de les olives que, sense cap altre procés, donen un oli
totalment tèrbol i molt bo de gust però molt efímer, i que també cal consumir molt aviat, si volem gaudir-ne.

Un i altre, oli del raig i vi de l’any, petits plaers carregats de significat que podem retrobar en aquestes propostes
gastronòmiques que han dissenyat amb ofici i imaginació, els 10 establiments que participen en aquestes jornades; on n’hi
ha per esmorzar, dinar, berenar o sopar; menús, plats i tapes, de diferents autories i preu, però a totes l’oli nou i el vi
novell agafats de la mà per tal de fer-vos un regal pels sentits.

Els restauradors i les seves propostes:

Restaurant AJ Falset
Carrer Miquel Barceló, 18
43730 Falset
Tels: 977 830 164/636 716 071
ajfalset@gmail.com

Menú:
Aperitiu amb OLI NOU
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Tartaleta de patata amb cruixent de pernil de glà regat amb OLI NOU
Galta de porc cuita a baixa temperatura amb VI DO Montsant
Trufes de xocolata amb pa regades amb oli de menta i OLI NOU
Tot acompanyat de VI NOVELL
Preu: 28€ iva inclòs

Restaurant El Cairat
Carrer Nou, 3
43730 Falset
Telèfon: 977 83 04 12
620 928 618
www.restaurantelcairat.com

Menú:
Sopa d’olives negres o Niu d’escarola amb fulls de bacallà i oli nou
Carpaccio de patata amb oli de ceps i encenalls de foie o Corder confitat a baixa temperatura i pera caramel·litzada
Flam de xocolata amb pa dolç i melmelada d’oli
Vins recomanats: Joan d’Anguera 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Vi Novell del Masroig 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Preu: 25€ iva inclòs

Restaurant Quinoa
Carrer Miquel Barceló, 29
43730 Falset
Tels: 977 830 431 / 628 281 845
www.restaurantquinoa.com

Menú de l’oli nou D.O. Siurana - Tapeta d’aperitiu: Carpaccio de gambes amb caviar d’oli d’oliva, algues i gelat de pa amb
tomàquet “ecològic”
Tatin de poma, sobrassada Ibérica, avellanes de Riudoms i galeta d’oli d’oliva
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Porc ibèric fet amb vermut, codonyats i formatge de cabra
Peix del dia al pil – pil de safrà, carxofes i llardons
Postre: Pa amb xocolata, sal i oli a la nostra manera…
Preu: 25 € iva no inclòs (per taula completa. Depenent del mercat pot variar algun ingredient)

Hotel Restaurant Lotus Priorat
Carrer de Baix,33
43730 Falset
Telèfon: 977831045
Mail: mail@lotuspriorat.com
web: www.lotuspriorat.com
Amanida tèbia d’arengada
Llit d’escalivada amb poma dolça, bolets de temporada i arengada, tot amanit amb vinagreta d’olivada
i avellanes i oli del raig
Preu : 8,50 € iva inclòs

Hotel-Restaurant Hostal Sport
Carrer Miquel Barceló, 4-6
43730 Falset
Telèfon: 977 830 078
www.hotelpriorat-hostalsport.com
Carta diària amb oli DOP Siurana de Cabassers i Vi Novell. i Menú Degustació “Amb gust d’oli” maridatge amb Molí Miró
Cubells/ Cavaloca
Àgora Cafeteria Bar
Carrer Miquel Barceló, 9
43730 Falset
Telèfon: 977 830 020
Tapa: Espardenya de pebrot amb albergínia i anxova amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell del Celler del Masroig

El Tomb
Carrer Miquel Barceló, 20
43730 Falset
Tel.: 653 989 147
Tapa: “Un tomb per la fira” amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell
Calaix de Sastre
Plaça de la Quartera,39
43730 Falset
calaixdesastrefalset@hotmail.es
Tels: 687 814 144 / 661 634 267
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Tapa: Tres delicadeses d’aglà més copa de vi DO Montsant, Efecte Volador.

Bar Vi Novell
Plaça de la Quartera,6
43730 Falset
puxeuj@gmail.com
Telèfon: 977 831 077
Tapa: Croquetes de guatlla amb melmelada de oli DOP SIURANA i pebrot i Vi novell

Mas Ardèvol
Carretera T-740
de Falset a Porrera, Km 5,3
43730 Falset
Telèfon: 630 324 578
www.masardevol.net
Esmorzars de tros amb clotxes que estaran regades amb l’oli del Moli del Oli Miró Cubells de Cabacès.
Servei exclusiu pels hostes de la casa.

Jornades gastronòmiques de l'oli del raig i el vi novell 2014
Inici: 10/12/2014 - 13:00
Finalització: 14/12/2014 - 16:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Falset
Com es sabut tradicionalment durant aquest mes a les cases es tastava el vi de la verema de l’estiu, s’espinjolaven les bótes,
per triar la que tenia millor aroma i mantenia una concentració de carbònic natural de la fermentació per destinar-la al consum
immediat durant la tardor i l’hivern.
Al mateix temps es collien les olives per a dur-les el molí, i uns dels plaers d’anar el molí era sucar pa a l’oli del raig,
aquest oli que no està tractat i que correspon a la premsada de les olives que, sense cap altre procés, donen un oli
totalment tèrbol i molt bo de gust però molt efímer, i que també cal consumir molt aviat, si volem gaudir-ne.

Un i altre, oli del raig i vi de l’any, petits plaers carregats de significat que podem retrobar en aquestes propostes
gastronòmiques que han dissenyat amb ofici i imaginació, els 10 establiments que participen en aquestes jornades; on n’hi
ha per esmorzar, dinar, berenar o sopar; menús, plats i tapes, de diferents autories i preu, però a totes l’oli nou i el vi
novell agafats de la mà per tal de fer-vos un regal pels sentits.

Els restauradors i les seves propostes:

Restaurant AJ Falset
Carrer Miquel Barceló, 18

Agenda d'activitats

turismepriorat.org

58

Oficina de turisme del Priorat

Agenda d'activitats

Plaça de la Quartera, 1 - Consell Comarcal del Priorat | Falset |
43730 | Tel. 977 831 023

43730 Falset
Tels: 977 830 164/636 716 071
ajfalset@gmail.com

Menú:
Aperitiu amb OLI NOU
Tartaleta de patata amb cruixent de pernil de glà regat amb OLI NOU
Galta de porc cuita a baixa temperatura amb VI DO Montsant
Trufes de xocolata amb pa regades amb oli de menta i OLI NOU
Tot acompanyat de VI NOVELL
Preu: 28€ iva inclòs

Restaurant El Cairat
Carrer Nou, 3
43730 Falset
Telèfon: 977 83 04 12
620 928 618
www.restaurantelcairat.com

Menú:
Sopa d’olives negres o Niu d’escarola amb fulls de bacallà i oli nou
Carpaccio de patata amb oli de ceps i encenalls de foie o Corder confitat a baixa temperatura i pera caramel·litzada
Flam de xocolata amb pa dolç i melmelada d’oli
Vins recomanats: Joan d’Anguera 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Vi Novell del Masroig 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Preu: 25€ iva inclòs

Restaurant Quinoa
Carrer Miquel Barceló, 29
43730 Falset
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Tels: 977 830 431 / 628 281 845
www.restaurantquinoa.com

Menú de l’oli nou D.O. Siurana - Tapeta d’aperitiu: Carpaccio de gambes amb caviar d’oli d’oliva, algues i gelat de pa amb
tomàquet “ecològic”
Tatin de poma, sobrassada Ibérica, avellanes de Riudoms i galeta d’oli d’oliva
Porc ibèric fet amb vermut, codonyats i formatge de cabra
Peix del dia al pil – pil de safrà, carxofes i llardons
Postre: Pa amb xocolata, sal i oli a la nostra manera…
Preu: 25 € iva no inclòs (per taula completa. Depenent del mercat pot variar algun ingredient)

Hotel Restaurant Lotus Priorat
Carrer de Baix,33
43730 Falset
Telèfon: 977831045
Mail: mail@lotuspriorat.com
web: www.lotuspriorat.com
Amanida tèbia d’arengada
Llit d’escalivada amb poma dolça, bolets de temporada i arengada, tot amanit amb vinagreta d’olivada
i avellanes i oli del raig
Preu : 8,50 € iva inclòs

Hotel-Restaurant Hostal Sport
Carrer Miquel Barceló, 4-6
43730 Falset
Telèfon: 977 830 078
www.hotelpriorat-hostalsport.com
Carta diària amb oli DOP Siurana de Cabassers i Vi Novell. i Menú Degustació “Amb gust d’oli” maridatge amb Molí Miró
Cubells/ Cavaloca
Àgora Cafeteria Bar
Carrer Miquel Barceló, 9
43730 Falset
Telèfon: 977 830 020
Tapa: Espardenya de pebrot amb albergínia i anxova amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell del Celler del Masroig

El Tomb
Carrer Miquel Barceló, 20
43730 Falset
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Tel.: 653 989 147
Tapa: “Un tomb per la fira” amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell
Calaix de Sastre
Plaça de la Quartera,39
43730 Falset
calaixdesastrefalset@hotmail.es
Tels: 687 814 144 / 661 634 267
Tapa: Tres delicadeses d’aglà més copa de vi DO Montsant, Efecte Volador.

Bar Vi Novell
Plaça de la Quartera,6
43730 Falset
puxeuj@gmail.com
Telèfon: 977 831 077
Tapa: Croquetes de guatlla amb melmelada de oli DOP SIURANA i pebrot i Vi novell

Mas Ardèvol
Carretera T-740
de Falset a Porrera, Km 5,3
43730 Falset
Telèfon: 630 324 578
www.masardevol.net
Esmorzars de tros amb clotxes que estaran regades amb l’oli del Moli del Oli Miró Cubells de Cabacès.
Servei exclusiu pels hostes de la casa.

Jornades gastronòmiques de l'oli del raig i el vi novell 2014
Inici: 11/12/2014 - 13:00
Finalització: 14/12/2014 - 16:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Falset
Com es sabut tradicionalment durant aquest mes a les cases es tastava el vi de la verema de l’estiu, s’espinjolaven les bótes,
per triar la que tenia millor aroma i mantenia una concentració de carbònic natural de la fermentació per destinar-la al consum
immediat durant la tardor i l’hivern.
Al mateix temps es collien les olives per a dur-les el molí, i uns dels plaers d’anar el molí era sucar pa a l’oli del raig,
aquest oli que no està tractat i que correspon a la premsada de les olives que, sense cap altre procés, donen un oli
totalment tèrbol i molt bo de gust però molt efímer, i que també cal consumir molt aviat, si volem gaudir-ne.

Un i altre, oli del raig i vi de l’any, petits plaers carregats de significat que podem retrobar en aquestes propostes
gastronòmiques que han dissenyat amb ofici i imaginació, els 10 establiments que participen en aquestes jornades; on n’hi
ha per esmorzar, dinar, berenar o sopar; menús, plats i tapes, de diferents autories i preu, però a totes l’oli nou i el vi
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novell agafats de la mà per tal de fer-vos un regal pels sentits.

Els restauradors i les seves propostes:

Restaurant AJ Falset
Carrer Miquel Barceló, 18
43730 Falset
Tels: 977 830 164/636 716 071
ajfalset@gmail.com

Menú:
Aperitiu amb OLI NOU
Tartaleta de patata amb cruixent de pernil de glà regat amb OLI NOU
Galta de porc cuita a baixa temperatura amb VI DO Montsant
Trufes de xocolata amb pa regades amb oli de menta i OLI NOU
Tot acompanyat de VI NOVELL
Preu: 28€ iva inclòs

Restaurant El Cairat
Carrer Nou, 3
43730 Falset
Telèfon: 977 83 04 12
620 928 618
www.restaurantelcairat.com

Menú:
Sopa d’olives negres o Niu d’escarola amb fulls de bacallà i oli nou
Carpaccio de patata amb oli de ceps i encenalls de foie o Corder confitat a baixa temperatura i pera caramel·litzada
Flam de xocolata amb pa dolç i melmelada d’oli
Vins recomanats: Joan d’Anguera 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Vi Novell del Masroig 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Preu: 25€ iva inclòs
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Restaurant Quinoa
Carrer Miquel Barceló, 29
43730 Falset
Tels: 977 830 431 / 628 281 845
www.restaurantquinoa.com

Menú de l’oli nou D.O. Siurana - Tapeta d’aperitiu: Carpaccio de gambes amb caviar d’oli d’oliva, algues i gelat de pa amb
tomàquet “ecològic”
Tatin de poma, sobrassada Ibérica, avellanes de Riudoms i galeta d’oli d’oliva
Porc ibèric fet amb vermut, codonyats i formatge de cabra
Peix del dia al pil – pil de safrà, carxofes i llardons
Postre: Pa amb xocolata, sal i oli a la nostra manera…
Preu: 25 € iva no inclòs (per taula completa. Depenent del mercat pot variar algun ingredient)

Hotel Restaurant Lotus Priorat
Carrer de Baix,33
43730 Falset
Telèfon: 977831045
Mail: mail@lotuspriorat.com
web: www.lotuspriorat.com
Amanida tèbia d’arengada
Llit d’escalivada amb poma dolça, bolets de temporada i arengada, tot amanit amb vinagreta d’olivada
i avellanes i oli del raig
Preu : 8,50 € iva inclòs

Hotel-Restaurant Hostal Sport
Carrer Miquel Barceló, 4-6
43730 Falset
Telèfon: 977 830 078
www.hotelpriorat-hostalsport.com
Carta diària amb oli DOP Siurana de Cabassers i Vi Novell. i Menú Degustació “Amb gust d’oli” maridatge amb Molí Miró
Cubells/ Cavaloca
Àgora Cafeteria Bar
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Carrer Miquel Barceló, 9
43730 Falset
Telèfon: 977 830 020
Tapa: Espardenya de pebrot amb albergínia i anxova amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell del Celler del Masroig

El Tomb
Carrer Miquel Barceló, 20
43730 Falset
Tel.: 653 989 147
Tapa: “Un tomb per la fira” amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell
Calaix de Sastre
Plaça de la Quartera,39
43730 Falset
calaixdesastrefalset@hotmail.es
Tels: 687 814 144 / 661 634 267
Tapa: Tres delicadeses d’aglà més copa de vi DO Montsant, Efecte Volador.

Bar Vi Novell
Plaça de la Quartera,6
43730 Falset
puxeuj@gmail.com
Telèfon: 977 831 077
Tapa: Croquetes de guatlla amb melmelada de oli DOP SIURANA i pebrot i Vi novell

Mas Ardèvol
Carretera T-740
de Falset a Porrera, Km 5,3
43730 Falset
Telèfon: 630 324 578
www.masardevol.net
Esmorzars de tros amb clotxes que estaran regades amb l’oli del Moli del Oli Miró Cubells de Cabacès.
Servei exclusiu pels hostes de la casa.

Jornades gastronòmiques de l'oli del raig i el vi novell 2014
Inici: 12/12/2014 - 13:00
Finalització: 14/12/2014 - 16:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Falset
Com es sabut tradicionalment durant aquest mes a les cases es tastava el vi de la verema de l’estiu, s’espinjolaven les bótes,
per triar la que tenia millor aroma i mantenia una concentració de carbònic natural de la fermentació per destinar-la al consum
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immediat durant la tardor i l’hivern.
Al mateix temps es collien les olives per a dur-les el molí, i uns dels plaers d’anar el molí era sucar pa a l’oli del raig,
aquest oli que no està tractat i que correspon a la premsada de les olives que, sense cap altre procés, donen un oli
totalment tèrbol i molt bo de gust però molt efímer, i que també cal consumir molt aviat, si volem gaudir-ne.

Un i altre, oli del raig i vi de l’any, petits plaers carregats de significat que podem retrobar en aquestes propostes
gastronòmiques que han dissenyat amb ofici i imaginació, els 10 establiments que participen en aquestes jornades; on n’hi
ha per esmorzar, dinar, berenar o sopar; menús, plats i tapes, de diferents autories i preu, però a totes l’oli nou i el vi
novell agafats de la mà per tal de fer-vos un regal pels sentits.

Els restauradors i les seves propostes:

Restaurant AJ Falset
Carrer Miquel Barceló, 18
43730 Falset
Tels: 977 830 164/636 716 071
ajfalset@gmail.com

Menú:
Aperitiu amb OLI NOU
Tartaleta de patata amb cruixent de pernil de glà regat amb OLI NOU
Galta de porc cuita a baixa temperatura amb VI DO Montsant
Trufes de xocolata amb pa regades amb oli de menta i OLI NOU
Tot acompanyat de VI NOVELL
Preu: 28€ iva inclòs

Restaurant El Cairat
Carrer Nou, 3
43730 Falset
Telèfon: 977 83 04 12
620 928 618
www.restaurantelcairat.com
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Menú:
Sopa d’olives negres o Niu d’escarola amb fulls de bacallà i oli nou
Carpaccio de patata amb oli de ceps i encenalls de foie o Corder confitat a baixa temperatura i pera caramel·litzada
Flam de xocolata amb pa dolç i melmelada d’oli
Vins recomanats: Joan d’Anguera 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Vi Novell del Masroig 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Preu: 25€ iva inclòs

Restaurant Quinoa
Carrer Miquel Barceló, 29
43730 Falset
Tels: 977 830 431 / 628 281 845
www.restaurantquinoa.com

Menú de l’oli nou D.O. Siurana - Tapeta d’aperitiu: Carpaccio de gambes amb caviar d’oli d’oliva, algues i gelat de pa amb
tomàquet “ecològic”
Tatin de poma, sobrassada Ibérica, avellanes de Riudoms i galeta d’oli d’oliva
Porc ibèric fet amb vermut, codonyats i formatge de cabra
Peix del dia al pil – pil de safrà, carxofes i llardons
Postre: Pa amb xocolata, sal i oli a la nostra manera…
Preu: 25 € iva no inclòs (per taula completa. Depenent del mercat pot variar algun ingredient)

Hotel Restaurant Lotus Priorat
Carrer de Baix,33
43730 Falset
Telèfon: 977831045
Mail: mail@lotuspriorat.com
web: www.lotuspriorat.com
Amanida tèbia d’arengada
Llit d’escalivada amb poma dolça, bolets de temporada i arengada, tot amanit amb vinagreta d’olivada
i avellanes i oli del raig
Preu : 8,50 € iva inclòs
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Hotel-Restaurant Hostal Sport
Carrer Miquel Barceló, 4-6
43730 Falset
Telèfon: 977 830 078
www.hotelpriorat-hostalsport.com
Carta diària amb oli DOP Siurana de Cabassers i Vi Novell. i Menú Degustació “Amb gust d’oli” maridatge amb Molí Miró
Cubells/ Cavaloca
Àgora Cafeteria Bar
Carrer Miquel Barceló, 9
43730 Falset
Telèfon: 977 830 020
Tapa: Espardenya de pebrot amb albergínia i anxova amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell del Celler del Masroig

El Tomb
Carrer Miquel Barceló, 20
43730 Falset
Tel.: 653 989 147
Tapa: “Un tomb per la fira” amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell
Calaix de Sastre
Plaça de la Quartera,39
43730 Falset
calaixdesastrefalset@hotmail.es
Tels: 687 814 144 / 661 634 267
Tapa: Tres delicadeses d’aglà més copa de vi DO Montsant, Efecte Volador.

Bar Vi Novell
Plaça de la Quartera,6
43730 Falset
puxeuj@gmail.com
Telèfon: 977 831 077
Tapa: Croquetes de guatlla amb melmelada de oli DOP SIURANA i pebrot i Vi novell

Mas Ardèvol
Carretera T-740
de Falset a Porrera, Km 5,3
43730 Falset
Telèfon: 630 324 578
www.masardevol.net
Esmorzars de tros amb clotxes que estaran regades amb l’oli del Moli del Oli Miró Cubells de Cabacès.
Servei exclusiu pels hostes de la casa.
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Priorat Versió Original amb: Pere Jaume, Toni Sala i Jaume Cornudella
Inici: 12/12/2014 - 19:57
Finalització: 14/12/2014 - 16:00
Categoria: Cultural
Lloc: El Molar

PVO del desembre, 3 en 1:PEREJAUME-TONI SALA-JORDI CORNUDELLA

Del 12 al 14 de desembre a la casa rural Perxe del Molar

Us proposem un cap de setmana al Priorat,per compartir amb un convidat i com a molt 10 persones més, una estada feta al gust i les ganes de qui convidem. Podem enraonar de la seua obra, d’allò que, més ençà o més enllà s’hi relaciona o la caracteritza. I tot allò que es vulgui proposar durant l’estada. Perquè també volem oferir-vos un temps i un espai en un territori per

descobrir o redescobrir de primera mà i en VERSIÓ ORIGINAL.

Us allotjareu al Perxe, una casa rural, seu del Centre Quim Soler, la literatura i el vi, i de les trobades d’escriptors Priorat en Persona Som al Molar, a l’extrem sud-oest de la comarca, terra de pagesos i de miners, a cavall de les dos DO del vi.

El cap de setmana del 12 al 14 tindrem tres amics que han decidit participar junts al PVO i, com que sempre diem que el programa és a gust del convidat, hem respectat la seua proposta i per tant us proposem de compartir aquest dos dies amb ells tres.

LES OBRES I LES OMBRES

És el títol que han posat al conjunt de les propostes que han decidit d’encabir en aquest matins, tardes i vespres que passarem al Priorat.

PROGRAMA

Com sempre, es tracta d’arribar el divendres a partir de les 7 de la tarde, per poder-nos instal·lar i fer coneixença. I encabat de sopar farem la primera sessió.

Cadascun ens parlarà de la seua obra en una de les quatre sessions previstes: divendres i dissabte vespre-nit, i diumenge matí.

Dissabte travessarem la comarca per anar a passar el dia a Montsant, ens acollirà laMontserrat Domingo, ermitana de sant Joan del Codolar.

Allà, podem fer una caminada cap on la nostra amfitriona ens vulgui dur.

I els nostres convidats ens parlaran:

de Josep Carner (Jordi Cornudella)
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de Joan Miró (Perejaume)

i Toni Sala ens llegirà els textos que va fer quan va vindre a participar a les trobades “Priorat en Persona”

Al vespre, ja a casa, encabat de sopar, la darrera sessió del dia

Diumenge , si fa bo, anirem a fer una passejada i farem la darrera sessió abans de dinar…

Tot això, els que ja heu vingut ja ho sabeu, serà així i de la manera que entre tots anem dibuixant.

Preu del cap de setmana: 150 € per persona en habitació doble (és a dir 2 persones) bé 195 € en habitació individual.

Aquest preu inclou:

2 nits amb l’esmorzar del matí, dolç i salat, segons el gust de cadascú.

2 sopars, de divendres i dissabte. Al Perxe, al pati si fa bo…

2 dinars, de dissabte i diumenge (aquest darrer és optatiu)

visita a celler + tast, o alguna altra visita… vi de la DOQPriorat o DOMontsant

I en cada cas les sessions/actes que es determinin.

Possibilitat de fer només una nit, a consultar

De divendres vespre (a partir de les 7) fins diumenge encabat de dinar (optatiu)

Possibilitat d’habitació triple a consultar. Possibilitat de fer només una nit, a consultar

Per arribar fins al Molar: en cotxe, si veniu del nord des de la N-420 entre Falset i Móra, trencall cap al Masroig i el Molar. Si veniu del sud o de ponent, per la C-12, entre Vinebre i Móra, trencall cap al Molar a l’alçada de Garcia.

Si veniu en tren: fins a l’estació de Marçà Falset, i ens truqueu i us anirem a buscar a l’estació!

PERXE

carrer de la Font s/n

43736 el Molar – PRIORAT

TEL. 670544420 / 977 825504

a/e: info@perxe.com

http://www.perxe.com

@perxepriorat

http://www.facebook.com/perxe.priorat
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Jornades gastronòmiques de l'oli del raig i el vi novell 2014

Inici: 13/12/2014 - 13:00
Finalització: 14/12/2014 - 16:00
Categoria: Gastronomia
Lloc: Falset
Com es sabut tradicionalment durant aquest mes a les cases es tastava el vi de la verema de l’estiu, s’espinjolaven les bótes,
per triar la que tenia millor aroma i mantenia una concentració de carbònic natural de la fermentació per destinar-la al consum
immediat durant la tardor i l’hivern.
Al mateix temps es collien les olives per a dur-les el molí, i uns dels plaers d’anar el molí era sucar pa a l’oli del raig,
aquest oli que no està tractat i que correspon a la premsada de les olives que, sense cap altre procés, donen un oli
totalment tèrbol i molt bo de gust però molt efímer, i que també cal consumir molt aviat, si volem gaudir-ne.

Un i altre, oli del raig i vi de l’any, petits plaers carregats de significat que podem retrobar en aquestes propostes
gastronòmiques que han dissenyat amb ofici i imaginació, els 10 establiments que participen en aquestes jornades; on n’hi
ha per esmorzar, dinar, berenar o sopar; menús, plats i tapes, de diferents autories i preu, però a totes l’oli nou i el vi
novell agafats de la mà per tal de fer-vos un regal pels sentits.

Els restauradors i les seves propostes:

Restaurant AJ Falset
Carrer Miquel Barceló, 18
43730 Falset
Tels: 977 830 164/636 716 071
ajfalset@gmail.com

Menú:
Aperitiu amb OLI NOU
Tartaleta de patata amb cruixent de pernil de glà regat amb OLI NOU
Galta de porc cuita a baixa temperatura amb VI DO Montsant
Trufes de xocolata amb pa regades amb oli de menta i OLI NOU
Tot acompanyat de VI NOVELL
Preu: 28€ iva inclòs
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Restaurant El Cairat
Carrer Nou, 3
43730 Falset
Telèfon: 977 83 04 12
620 928 618
www.restaurantelcairat.com

Menú:
Sopa d’olives negres o Niu d’escarola amb fulls de bacallà i oli nou
Carpaccio de patata amb oli de ceps i encenalls de foie o Corder confitat a baixa temperatura i pera caramel·litzada
Flam de xocolata amb pa dolç i melmelada d’oli
Vins recomanats: Joan d’Anguera 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Vi Novell del Masroig 14: 10€ ampolla / 3€ copa
Preu: 25€ iva inclòs

Restaurant Quinoa
Carrer Miquel Barceló, 29
43730 Falset
Tels: 977 830 431 / 628 281 845
www.restaurantquinoa.com

Menú de l’oli nou D.O. Siurana - Tapeta d’aperitiu: Carpaccio de gambes amb caviar d’oli d’oliva, algues i gelat de pa amb
tomàquet “ecològic”
Tatin de poma, sobrassada Ibérica, avellanes de Riudoms i galeta d’oli d’oliva
Porc ibèric fet amb vermut, codonyats i formatge de cabra
Peix del dia al pil – pil de safrà, carxofes i llardons
Postre: Pa amb xocolata, sal i oli a la nostra manera…
Preu: 25 € iva no inclòs (per taula completa. Depenent del mercat pot variar algun ingredient)

Hotel Restaurant Lotus Priorat
Carrer de Baix,33
43730 Falset
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Telèfon: 977831045
Mail: mail@lotuspriorat.com
web: www.lotuspriorat.com
Amanida tèbia d’arengada
Llit d’escalivada amb poma dolça, bolets de temporada i arengada, tot amanit amb vinagreta d’olivada
i avellanes i oli del raig
Preu : 8,50 € iva inclòs

Hotel-Restaurant Hostal Sport
Carrer Miquel Barceló, 4-6
43730 Falset
Telèfon: 977 830 078
www.hotelpriorat-hostalsport.com
Carta diària amb oli DOP Siurana de Cabassers i Vi Novell. i Menú Degustació “Amb gust d’oli” maridatge amb Molí Miró
Cubells/ Cavaloca
Àgora Cafeteria Bar
Carrer Miquel Barceló, 9
43730 Falset
Telèfon: 977 830 020
Tapa: Espardenya de pebrot amb albergínia i anxova amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell del Celler del Masroig

El Tomb
Carrer Miquel Barceló, 20
43730 Falset
Tel.: 653 989 147
Tapa: “Un tomb per la fira” amb oli nou DOP SIURANA i Vi Novell
Calaix de Sastre
Plaça de la Quartera,39
43730 Falset
calaixdesastrefalset@hotmail.es
Tels: 687 814 144 / 661 634 267
Tapa: Tres delicadeses d’aglà més copa de vi DO Montsant, Efecte Volador.

Bar Vi Novell
Plaça de la Quartera,6
43730 Falset
puxeuj@gmail.com
Telèfon: 977 831 077
Tapa: Croquetes de guatlla amb melmelada de oli DOP SIURANA i pebrot i Vi novell
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Mas Ardèvol
Carretera T-740
de Falset a Porrera, Km 5,3
43730 Falset
Telèfon: 630 324 578
www.masardevol.net
Esmorzars de tros amb clotxes que estaran regades amb l’oli del Moli del Oli Miró Cubells de Cabacès.
Servei exclusiu pels hostes de la casa.

Gener 2015
Febrer 2015
Priorat Versió Original amb: Marc Recha i Imma Merino
Inici: 06/02/2015 - 19:00
Finalització: 08/02/2015 - 16:00
Categoria: Cultural
Lloc: El Molar
PRIORAT VERSIÓ ORIGINAL
Del 6 al 8 de febrer a la casa rural Perxe del Molar
Un cap de setmana on parlarem de literatura, pensament, cinema...
Cinema amb Marc Recha i Imma Merino
Més informació a:

PERXE

carrer de la Font s/n

43736 el Molar – PRIORAT

TEL. 670544420 / 977 825504
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a/e: info@perxe.com

http://www.perxe.com

@perxepriorat

http://www.facebook.com/perxe.priorat

Març 2015
Priorat Versió Original amb: Joan Francesc Mira
Inici: 06/03/2015 - 19:00
Finalització: 08/03/2015 - 16:00
Categoria: Cultural
Lloc: El Molar
PRIORAT VERSIÓ ORIGINAL
Del 6 al 8 de març a la casa rural Perxe del Molar
Un cap de setmana on parlarem de literatura, pensament, cinema...
Literatura amb Joan Francesc Mira
Més informació a:
PERXE
carrer de la Font s/n
43736 el Molar – PRIORAT
TEL. 670544420 / 977 825504
a/e: info@perxe.com
http://www.perxe.com
@perxepriorat
http://www.facebook.com/perxe.priorat
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Abril 2015
Priorat Versió Original amb: Marina Garcés
Inici: 17/04/2015 - 19:00
Finalització: 19/04/2015 - 16:00
Categoria: Cultural
Lloc: El Molar
PRIORAT VERSIÓ ORIGINAL
Del 17 al 19 d'abril a la casa rural Perxe del Molar
Un cap de setmana on parlarem de literatura, pensament, cinema...
Filosofia amb Marina Garcés
Més informació a:
PERXE
carrer de la Font s/n
43736 el Molar – PRIORAT
TEL. 670544420 / 977 825504
a/e: info@perxe.com
http://www.perxe.com
@perxepriorat
http://www.facebook.com/perxe.priorat
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