
- De l’1 al 31 de maig -

Mes de la
Gamba

de BLANES

Restaurants col·laboradors

· JORNADES GASTRONÒMIQUES ·

Gamba mitjana amb cava de Blanes
Ingredients:
½ Kg de gamba de Blanes, 1 ampolla de cava brut de Blanes i glaçons.

Posem el cava de Blanes en una olla al foc. Quan comenci a bullir, hi tirem la 
gamba de Blanes. Esperem que torni a arrencar el bull.
Escorrem la gamba i seguidament la posem en un bol amb els glaçons i una mica 
d’aigua, que passarà de 100ºC a 0ºC.
I ja la podem servir, juntament amb una copa de cava de Blanes.

Gambes de Blanes de la mare, picantetes
Ingredients per a 4 persones:
½ Kg de gamba de Blanes, 4 grans d’all, 1 bitxo, 4 cullerades de salsa de 
tomàquet natural, ½ copa de brandi, oli d’oliva i sal.

Posem una paella al foc amb l’oli d’oliva i hi tirem els alls tallats a làmines i el 
bitxo. Hi afegim les gambes i les salem.
Quan estiguin saltejades, les flamegem amb el brandi. A continuació, hi afegim 
les 4 cullerades de tomàquet natural i ho deixem coure durant 3 minuts.

Recomanem acompanyar-les amb pa ben cruixent.

- LES RECEPTES D’EN TONI MÚRCIA -

JORNADES
GASTRONÒMIQUES

de BLANES

Col·laboren

Organitza

- De l’1 al 31 d’octubre-

Mes del
Suquet
de peix

- De l’1 al 30 d’abril -

Mes del
Peix Blau



ARROSSERIA LAS SALINAS Dijous tancat
Pl. de Catalunya, 18 · Tel. 972 331 264 · Xef: Isabel Alves
Aperitiu de benvinguda
Entrant: crema de marisc de la Llotja de Blanes
Primer: gambetes de Blanes a la planxa
Segon: arròs mariner de gambetes i calamar
Postres, sangria de cava i pa torrat                         37,00€ iva incl.

CAN BORRELL Dimecres tancat
C. Provença, 14 · Tel. 972 348 012 · Xef: Equip de cuina de Can Borrell
Entrant: gambeta blanca de Blanes amb all i julivert
Primer: crema de gambes
Segon: rap a la marinera amb gambeta vermella de Blanes
Postres: mousse de mató amb mel del Marimurtra
Aigua, Mustillant blanc Gramona (agulla) i cafè        35,00€ iva incl.

CAN FLORES Dimecres tancat
Esplanada del Port s/n · Tel. 972 330 007 · Xef: Pere Povill
Primer: gambeta de morralla
Segon: suquet de rap amb gambes i mongeta del ganxet DO Blanes
Pa de xapata de Can Mies Torrat
Postres: pastisseria Marina, 
Sangria de cava Mont-Ferrant ½ litre o Marqués de la
Concordia blanc de blancs i cafè         50,00€ iva incl.

CAN TARRANC Dilluns tancat
Veïnat Sant Daniel, 136 · Tel. 93 764 20 37 · Xef: Carles Guitart
Entrants: miscel·lània de brots tendres, maduixes i litxis, amanit
amb emulsió de vainilla i pa de coca artesà de la pastisseria Marina de Blanes
Primer: gambes mitjanes de Blanes a la sal
Segon: llaminera de porc rostida amb salsa de nespres i xips vegetals
Maridat amb cervesa Escórpora Popaire
Postres: pomes al forn amb crema cremada acompanyades
de copa de cava Ses Vernes              35,00€ iva incl.

CELLER SANT ANTONI 
Pg. Pau Casals, 61 · Tel. 972 351 438 · Xef: Giovanni Ferrara
Primer: tartàr de gambes de Blanes
Segon: suquet de rap amb cloïsses gallegues
Postres: sorbet de llimona i mango amb cava Ses Vernes  41,00€ iva incl.

JUANMA Dimecres no festius tancat
C. Mas Marot, 3 · Tel. 972 330 809 · Xef: Equip del restaurant Juanma
Mínim dues persones
Pica-pica: cabdells de Tudela amb reducció de Pedro Ximénez,
salmó marinat, seitons del port fregits, gambeta de Blanes saltejada
Segon a escollir: bacallà amb  salsa verda i amb escamarlanets de Blanes
o entrecot de vedella de Girona amb vi negre
Postres: casolans per escollir i cafè         30,00€ iva incl.

KIKU Obert cada dia
Pg. Pau Casals, 42 · Tel. 972 332 727 · Xef: Kiku
Menú per a dues persones:
Primer: tapa de gambes de la Llotja de Blanes amb all i julivert
Segon: arròs caldós amb gambes de la Llotja de Blanes a la marinera
Postres: crema catalana o gelats variats
Aigua, Vi Canals & Nubiola i cafè
Suplement de 6€�amb Cava Laviret o Ses Vernes.       60,00€ iva incl.

LA BALMA Dilluns tancat
C. Esperança, 11 · Tel. 972 338 748 · Xef: Toni Marin
Primer: crema de gambes amb ravioli de bolets i gamba
Segon: gamba a la planxa (12 unitats)
Postres: pastís  tatin o copa blanca,
aigua, vi de la casa i cafè          60,00€ iva incl.

LOUNGE & RESTAURANT SENTITS
Obert cada dia de 13 a 16 h i divendres i dissabtes de 20 a 23 h
Club Vela Blanes · Tel. 972 336 329 · Xefv: Òscar Vilà
Snacks-aperitiu: pa de xapata de ca l’Orench amb tomàquet,
ensalada russa amb gambeta vermella i croquetes de gamba
Entrant: arròs melós amb sèpia i gamba
Primer: gamba vermella a la brasa
Segon: sarsuela amb gamba vermella i cloïsses
Postres: de la casa
Aigua de Veri, vi Roura pansa blanca DO Alella             42,00€ iva incl.

SA NANSA Dimarts tancat.
Av.Els Pavos, 13 · Tel. 972 337 080 · Xef: José Martínez
Menú per a dues persones:
mariscada Sa Nansa amb gamba de Blanes, aigua i vi.           130,00€ iva incl.

Menú per a dues persones especial cap de setmana
amb gamba de Blanes, aigua i vi tèrbol.              70,00€ iva incl.

VA DE CATAS Obert de  dimecres a diumenge
Pg. Pau Casals, 43 · Tel. 972 348 172 · Xef: Jacob Gutiérrez
Platets del mes de la gamba:
Carpaccio de gamba de Blanes sobre cremós d’arròs  19,50€ iva incl.
Gambes de Blanes                22,50€ iva incl.
Pèsols del Maresme amb gambes de Blanes                    16,50€ iva incl.

* Cal reserva prèvia a tots els restaurants
Més informació a visitblanes.net/gambadeblanes

MENJAR GAMBA, TÉ PREMI!!!
Entre tots els participants a  les jornades del MES DE LA GAMBA 
sortejarem 5 lots de productes per a celíacs valorats en 50,00 € 
cadascun. Darrere del compte que et porti el restaurant indica-hi les 
teves dades (Nom i cognom, telèfon i adreça electrònica) i posa'l a 
l'urna del Projecte Gluten Free a Blanes que trobaràs al restaurant.
Al final de les jornades donarem a conèixer els 5 guanyadors.

AULA GASTRONÒMICA EL GRENYAL:
TALLER DE CUINA ESPECIAL DE LA GAMBA DE BLANES
C. Forn, 16 Bx. · Tel. 972 355 851 · www.grenyal.com
El dissabte 26 de maig:
De 13.30 a 16 h. Explicació i elaboració de la gamba de Blanes, menjarem 
el que haurem elaborat tot maridat amb cava de Blanes.
Inclou per persona: Aigua, pa i copa de Cava de Blanes.
Aforament: 24 personves (mínim per fer l’activitat 10 persones) 
Activitat: 3 h.                Preu: 35.00€/persona


