
ANEM DE RUTA GASTRONÒMICA
15 cellers de la DO Penedès i 9 restaurants de Vilanova ens

presenten grans experiències de maridatge gastronòmic

La DO Penedès també és Garraf!

I RUTA 
GASTRONÒMICA
DO PENEDÈS
A VILANOVA 
I LA GELTRÚ

DEL 10/06 
AL 15/07



LA POLLA XICA 
17/06/21

LA PETITE MORT
10/06/21

L’HAC
01/07/21

MACOT
11/06/21

1918
CUINA DE MAR 
02/07/21

EL NÀUTIC
BY CAL BLAY 
15/07/21

CEFERINO 
18/06/21

LA CUCANYA 
08/07/21

EL DINOU
09/07/21

DOPENEDES.CAT

Menú maridatge 45€

Restaurants Participants

https://www.facebook.com/dopenedes
https://www.instagram.com/dopenedes/
https://twitter.com/dopenedes?lang=ca
https://www.youtube.com/user/dopenedes
http://dopenedes.cat/


I RUTA
GASTRONÒMICA
DO PENEDÈS
A VILANOVA
I LA GELTRÚ

Del 10 de juny al 15 de juliol

DESCARREGA’T
TOTS ELS MENÚS 
MARIDATGE

TRUCA ARA AL 
RESTAURANT
I  RESERVA  LA 
TEVA TAULA!

Torna la I Ruta Gastronòmica DO Penedès, que es 
va haver d’ajornar l’any passat. Nou restaurants de 
Vilanova i la Geltrú i quinze cellers de la DO Penedès 
ofereixen un seguit de sopars maridatge gastronòmics. 
No et perdis aquesta oportunitat única.
La DO Penedès també és Garraf !

La DO Penedès reprèn a partir del 
pròxim 10 de juny la I Ruta Gastronòmica 
DO Penedès a Vilanova i la Geltrú. 
Nou dels millors restaurants de gamma 
alta de la capital del Garraf i quinze 
cellers de la DO ens ofereixen un seguit de 
sopars maridatge gastronòmics realment 
excepcionals, a un preu molt per sota del 
seu cost real. Només en vins, en la majoria 
de casos ja se supera el preu del menú.

És una ocasió única i irrepetible per 
descobrir la millor cuina local, amb el 
maridatge perfecte dels vins de la DO 
Penedès. A més, amb el valor afegit que 
són els mateixos elaboradors o enòlegs 
dels cellers els qui explicaran els seus vins 
als comensals.

Sens dubte, una experiència que va molt 
més enllà d’un gran sopar i que els amants 
de la cuina i els vins no es poden perdre.

La Ruta es va haver d’aturar el 
setembre passat, quan ja havia tingut 
lloc el primer dels sopars maridatge, 
a La Daurada Ara tornem a tenir 
l’oportunitat de gaudir d’aquesta 
iniciativa. La DO Penedès l’ha 
recuperat perquè creu que cal acabar 
allò que va començar amb tan bon peu.

Ara, més que mai, cal donar suport a 
la restauració del Garraf, que comença 
a recuperar-se de la crisi de la Covid-19, 
dinamitzar la gastronomia local i,  al 
mateix temps, contribuir a la difusió 
dels productes dels cellers i fer que 
els vins del Penedès tinguin més 
presència a les cartes dels restaurants 
locals. Perquè la DO Penedès també 
és Garraf! No et perdis els nou àpats 
programats, que t’expliquem en les 
pàgines següents.

https://www.vilanova.cat/
http://www.gremivng.com/
https://en.calameo.com/tothosap/read/006306547985c8d006d69
http://dopenedes.cat/


MACOT | Brasa a peu de Passeig

Dia del sopar:  11/06/2021  | 21 h

Macot, el restaurant-braseria del Passeig de Vilanova, va tenir la valentia 
d’obrir portes l’any passat, en plena pandèmia. La seva oferta d’aquesta 
cuina ancestral, que tant es pot considerar de mar com de muntanya i 
on el carbó té un paper protagonista, ha tingut un notable èxit. El sabor 
a brasa de, per exemple, el pop que ens presenta Macot és tota una 
experiència. Però no us perdeu tampoc les coccions a baixa temperatura, 
d’una textura inigualable. Una oferta a tenir molt en compte.

Passeig del Carme,31 | Vilanova i la Geltrú
93 816 03 37 | macot.cat

Daus de Salmó marinat
Daus de salmó marinat amb 
maionesa de soja i alvocat brasejat. 
Maridat amb Clàssic Penedès 
Aymar Rosé 2017

Navalles a la nostra manera
Navalles amb oli de menta i 
ratlladura de llima.
Maridat amb Blanc Tradició 2019
de Can Feixes       

Pota de pop a la brasa
Pota de pop a la brasa amb 
parmentier i un toc de romesco. 
Maridat amb  Xarel·lo & Xarel·lo 
vermell 2019 de Torre del Veguer

Ploma ibèrica
Ploma ibèrica a baixa temperatura 
amb verduretes. Maridat amb Negre 
Tradició 2011 de Can Feixes

Les postres
Tatin amb gelat de vainilla de 
Madagascar. 
Maridat amb Clàssic Penedès 
Marta 2016 de Torre del Veguer

MENÚ DEGUSTACIÓ

LA PETITE MORT | L’èxtasi culinari

L’Eva, en Ramon i el seu equip ens toquen el cor com només ells saben
fer-ho. La Petite Mort ens presenta una simfonia de plats d’un barroquisme en 
estat pur. Un restaurant-vermuteria, ubicat al bell mig del cor vilanoví, que ja 
és tota una referència per als amants d’un tipus de cuina diferent i exquisida 
que ens porta al súmmum culinari. Llegeix el menú i comença a gaudir.
No t’ho perdis si vols entrar en un èxtasi sublim i amb molt bon rotllo. 

Dia del sopar:  10/06/2021  | 21 h

Carrer de Sant Gervasi, 82 
Vilanova i la Geltrú | 93 853 14 03

Regañá trufada
Regañá amb formatges, ruca, 
tomàquets secs i oli de trufa
Maridat amb Gran Crysalis 2018 
de Torelló

Rock&Roll d’alvocat
Caneló d’alvocat laminat i farcit
de marisc. Maridat amb
Gran Crysalis 2018 de Torelló

‘Piquillo moruno’
Pebrot del piquillo farcit amb guisat 
de tonyina i especiat a l’estil d’Orient.
Maridat amb Assamblage extra brut 
2016 de Colet

Brioli de fumats
Verat i burrata fumat sobre pa brioli. 
Maridat amb Jean Leon 3055
rosé 2019

Barbatuna
Ventresca de tonyina de Barbate 
amb algues marines. Maridat amb 
Assamblage extra brut 2016
de Colet

Timbal de confit d’ànec i  micuit
Mini timbal de confit d’ànec, 
parmentier de patata, foie micuit 
amb maduixa i parmesà.
Maridat amb Amphora roja 2020
de Parés Baltà

Steak tàrtar de Wagyú
Mini steak tàrtar de vedella de 
wagyu amb ou de guatlla.
Maridat amb Amphora roja 2020
de Parés Baltà

Les postres
Teula d’ametlla amb 
gelat de canyella.  

MENÚ DEGUSTACIÓ

http://dopenedes.cat/vi.php?id=2865
http://dopenedes.cat/vi.php?id=929
https://macot.cat
https://www.facebook.com/macot.vng
https://www.instagram.com/macot.vng/
http://dopenedes.cat/vi.php?id=1258
http://dopenedes.cat/vi.php?id=1621
http://dopenedes.cat/vi.php?id=2913
http://www.dopenedes.cat/vi.php?id=2817
https://www.facebook.com/vermuterialapetitemort
https://www.instagram.com/lapetitemortvng/
https://en.calameo.com/tothosap/read/006306547985c8d006d69
https://en.calameo.com/tothosap/read/006306547985c8d006d69
http://dopenedes.cat/vi.php?id=1891
http://dopenedes.cat/vi.php?id=3043
https://www.torredelveguer.com/ca/producto/n-xxv-2018-3/


LA POLLA XICA | Cuina contemporània

Aquest restaurant de cuina contemporània, que treballa amb productes de 
temporada i proximitat i que atorga tot el protagonisme dels seus plats al 
producte, s’ha consolidat en poc més d’un any com una de les joies de la 
gastronomia local i és tot un referent dins del turisme gastronòmic català. 
Aquest èxit també es deu, en part, al programa Joc de Cartes, on La Polla 
Xica va tenir un paper força destacat. Tot i no acabar guanyant, en realitat 
va ser el vencedor moral de l’audiència. Qualitat i publicitat sempre 
formen un binomi imbatible. Descobriu-lo!

Dia del sopar:  17/06/2021  | 21 h

Carrer dels Escolapis, 7
Vilanova i la Geltrú | 93 397 66 83

Entrants de degustació

El Xató de ‘Joc de Cartes’.
Maridat amb Gran Clot dels Oms 
blanc Chardonnay 2018 de
Bodegues  Ca n’Estella 

Carpaccio de gamba.
Maridat amb  Utòpic xarel·lo 2016 
de Sumarroca

Gaspatxo/ajoblanco a la
nostra manera.
Maridat amb  Utòpic xarel·lo 2016 
de Sumarroca

Tàrtar de tonyina vermella 
amb un toc oriental.
Maridat amb  Il·lògic macabeu 2020 
de Sumarroca 

Plat Principal, a escollir

Caneló de confit d’ànec i foie. 
Maridat amb  Chateldon 2016
de Bodegues Pinord

Gall de Sant Pere salvatge. 
Maridat amb  Il·lògic macabeu 
2020 de Sumarroca

Les Postres, a escollir

Cheesecake casolà. 
Pa amb xocolata, oli i sal.
Maridats amb Clàssic Penedès 

MENÚ DEGUSTACIÓ

CEFERINO | Distinció i qualitat

El Ceferino és un dels hotels del nostre territori amb un restaurant 
que prestigia el conjunt de l’establiment, i això ho poden dir ben pocs 
restaurants d’hotel. La seva fórmula d’èxit: resumir l’essència de la cuina 
catalana i marinera, combinada amb els millors productes de temporada 
i de proximitat, amb una presentació contemporània i actual. És fàcil 
de dir, però sense una feina acurada en la selecció de productes i en les 
elaboracions a foc lent i sense presses, això no seria possible. Distinció i 
qualitat a parts iguals, en ple passeig de Ribes Roges.

Dia del sopar:  18/06/2021  | 21 h

Passeig de Ribes Roges, 3 | Vilanova i la Geltrú
93 815 17 19 | hotelceferino.com

Coca de Foie
Petita coca de foie amb gerds, dolç 
de mango i poma cruixent.
Maridat amb 10.000 Hores
Blanc 2020  d’Oliver Viticultors

Cor de rap
Cor de rap amb crema d’eriçons. 
Maridat amb Microvinificació 
Macabeu 2016 de Celler Avgvstvs

Filet de vedella
Filet de vedella amb salsa de ceps i 
cirera en cru.
Maridat amb Selecció Garnatxa 2017 
de Finca Viladellops

Les postres
‘Torrija’ de brioix amb gelat de llet 
merengada. Maridat amb Assamblage 
extra brut 2016 de Colet

MENÚ DEGUSTACIÓ

https://clubsumarroca.com/shop/ca/vins/555-tuvi-or-not-to-be.html
https://clubsumarroca.com/shop/ca/vins/677-illogic-macabeu.html
http://www.pinord.es/producto/chateldon-reserva/
http://www.pinord.cat/producte/chateldon-reserva/
http://dopenedes.cat/vi.php?id=665
https://www.facebook.com/lapollaxica
https://www.instagram.com/lapollaxica/
https://www.facebook.com/ceferino.vilanova
https://www.instagram.com/hotelceferino/
https://twitter.com/hotelceferino?lang=ca
https://en.calameo.com/tothosap/read/006306547985c8d006d69
https://en.calameo.com/tothosap/read/006306547985c8d006d69
http://dopenedes.cat/vi.php?id=1891
http://dopenedes.cat/vi.php?id=3130
http://dopenedes.cat/vi.php?id=1423
http://dopenedes.cat/vi.php?id=3047
http://dopenedes.cat/vi.php?id=1423
https://hotelceferino.com/?lang=ca


L’HAC | El gran descobriment

Un altre establiment valent. Va obrir l’estiu passat i, fins i tot en uns 
moments tan complicats per a la restauració, ja des d’un primer moment 
es va començar a fer un nom dins l’oferta gastronòmica de Vilanova. 
Situat al centre de la ciutat, ben a prop del Mercat, L’Hac ofereix una cuina 
d’autor amb productes de proximitat. “Grata sorpresa” és la frase més 
emprada a les xarxes socials i les guies per Internet quan es parla d’aquest 
establiment. Al seu sopar ens presenta una versió particular de plats 
d’arrel tradicional, com l’arròs melós de gamba vermella.

Dia del sopar:  01/07/2021  | 21 h

Carrer Pelegrí Ballester, 32  | Vilanova i la Geltrú
93 197 96 94 | lhac.cat

Aperitiu
Snack de benvinguda

Entrant
Vieira amb coco, taronja i fonoll.
Maridat amb Microvinificació 
Xarel.lo + 100 2018  de Celler Avgvstvs

De Vilanova
Arròs melós de gamba vermella 
de Vilanova amb el seu carpaccio, 
salicòrnia i emulsió cítrica.
Maridat amb Gran Crysalis 2018 de Torelló

Del Mar
Llom de bacallà confitat a baixa 
temperatura, pil-pil de coliflor, 
pebrot escalivat i all negre.
Maridat amb Jean Leon 3055 
Chardonnay 2019

De caça
Filet de cérvol marcat a la brasa 
de carbó, préssec en textures i 
reducció de regalèssia. Maridat amb 
Raimonda 2015 de Torelló

Les postres
El nostre pa amb oli i xocolata 
Petits fours

MENÚ DEGUSTACIÓ

1918 CUINA DE MAR | Amor per Vilanova

Respecte i estimació per la tradició són qualitats que es poden resumir en 
una, l’amor. I l’amor és precisament la senya d’identitat de les germanes 
Núria i Montse Albà. Respecte pel producte de primeríssima qualitat, 
estimació per una cuina saborosa i tradicional, amor pels productes del 
mar de Vilanova, en definitiva, és el que ens trobem, sempre, al 1918 Cuina 
de Mar. Al sopar maridatge del 1918 no pot faltar un arròs, en aquest cas 
amb una combinació mar i muntanya molt original. Perquè la tradició no 
té per què estar renyida amb la creativitat.

Dia del sopar:  02/07/2021  | 21 h

Passeig Marítim, 56 | Vilanova i la Geltrú
93 853 23 55 | restaurant1918.cat

Tomàquet farcit
Tomàquet farcit amb paté 
d’albergínia, burrata fumada i seitó. 
Maridat amb Xarel.lo 2019 de
Finca Viladellops

Llagostins al rom cremat
Llagostins al rom cremat amb 
pernil ibèric. Maridat amb Amphora 
Roja 2020 de Parés Baltà

L’arròs
L’arròs amb carpaccio de gamba i foie. 
Maridat amb Nadal X Vermell 2019

Medalló de vedella
Medalló de vedella amb salsa París. 
Maridat amb Indígena negre 2019
de Parés Baltà

Les postres 
El gelat de mel, nous i carquinyolis.
Maridat amb Classic Penedès 
Aymar Rosé 2017

MENÚ DEGUSTACIÓ

https://www.facebook.com/LHac-restaurant-101493474878491
https://www.instagram.com/lhacrestaurant/
https://www.facebook.com/1918cuinademar
https://www.instagram.com/1918cuinademar/
https://twitter.com/1918cuinademar
https://en.calameo.com/tothosap/read/006306547985c8d006d69
https://en.calameo.com/tothosap/read/006306547985c8d006d69
http://dopenedes.cat/vi.php?id=2888
http://www.dopenedes.cat/vi.php?id=2817
http://dopenedes.cat/vi.php?id=2341
http://dopenedes.cat/vi.php?id=2860
http://dopenedes.cat/vi.php?id=1424
http://dopenedes.cat/vi.php?id=2913
http://dopenedes.cat/vi.php?id=2909
http://dopenedes.cat/vi.php?id=2100
http://dopenedes.cat/vi.php?id=3043
https://www.lhac.cat/
https://www.restaurant1918.cat/


EL DINOU | Proximitat i personalitat

Dia del sopar:  09/07/2021  | 21 h

La cuina de la Núria Lucas, xef d’El Dinou, és molt difícil de descriure en 
paraules. La seva originalitat, l’amor per la feina ben feta, el coneixement 
i el respecte als productes de proximitat, del mercat vilanoví i, sobretot, la 
seva personalitat, formen un conjunt immillorable. El marc ple d’història 
d’El Dinou, la casa senyorial dels Cabanyes, a la cantonada del carrer 
Comerç i la plaça de les Cols, és també un regal per als sentits. 

Carrer del Comerç, 2 | Vilanova i la Geltrú
93 814 33 02 | eldinou.cat

Aperitiu...
Crema de pastanaga amb fonoll. 
Maridat amb Microvinificació 
xarel.lo +100  2018 de Celler Avgvstvs

Entrant...
Tàrtar de tomàquet amb cigronets i 
sardines de Vilanova.
Maridat amb Microvinificació 
xarel.lo +100  2018 de Celler Avgvstvs

Per començar...
Ou a baixa temperatura amb 
escuma de patata trufada i  bull 
negre de Cal Tomàs.
Maridat amb Amphora Roja 2020
de Parés Baltà

De la terra...
Coca d’escalivada amb escames
de bacallà.
Maridat amb Amphora Roja 2020
de Parés Baltà

Del mar...
Pop blanc de Vilanova encebat. 
Maridat amb Amphora Roja 2020 
de Parés Baltà

El bestiar...
Melós de vedella amb peres. 
Maridat amb Chateldon 2016
de Bodegues Pinord

Cuina dolça...
Financie de formatge manxec
amb gelat de llima i menta.
Maridat amb Classic Penedès Marta 
2016 Extra Brut Torre del Veguer

La xocolata...
Cremós de xocolata negre
amb crumble de cacauet. 
Maridat amb Classic Penedès Marta 
2016 Extra Brut Torre del Veguer

MENÚ DEGUSTACIÓ

LA CUCANYA | Clàssic entre clàssics

No digui mar, digui La Cucanya. La seva trajectòria i la seva evolució 
durant dècades avala aquest restaurant com un clàssic entre els clàssics. 
Ara bé, tota aquesta història no serviria de res si darrere no hi hagués una 
feina diària per mantenir el prestigi i la qualitat. La Cucanya ha participat 
sempre, i en alguns cops ha estat impulsor, de tots els esdeveniments de 
promoció de la cuina local que s’han portat a terme a Vilanova i al Garraf.
I ara torna a estar present en aquesta Ruta, amb una picada d’ullet cap a 
les tendències més actuals en el món de la gastronomia. 

Dia del sopar:  08/07/2021  | 21 h

Carrer de la Moixarra, s/n | Vilanova i la Geltrú
93 815 19 34 | restaurantlacucanya.com

Petit aperitiu: 
Carpaccio de rellom 
de cérvol i Pop en ‘panko’ 
amb ‘causa limeña’. 
Maridat amb Xarel·lo XXX 
2019 de Finca Viladellops

Tàrtar d’emperador. 
Maridat amb Nadal X 
 Xarel·lo Vermell 2019

Ravioli de cabra de mar 
lleugerament picant. Maridat amb 
Microvinificació Xarel·lo del Mar 
2015 de Celler Avgvstvs

Tiretes de ploma ibèrica a la 
brasa amb una ratlladura de poma 
i gingebre. Maridat amb Gran Clot 
dels Oms Merlot 2017 de 
Bodegues Ca n’Estella

Pastís de formatge mascarpone 
amb crema de llimona, fruits 
vermells i merenga. Maridat amb 
Assamblage extra brut 2016 de Colet

MENÚ DEGUSTACIÓ

https://www.facebook.com/restauranteldinou
https://www.instagram.com/restaurant_eldinou/
https://www.facebook.com/Cucanya
https://www.instagram.com/1918cuinademar/
https://en.calameo.com/tothosap/read/006306547985c8d006d69
https://en.calameo.com/tothosap/read/006306547985c8d006d69
http://dopenedes.cat/vi.php?id=1424
http://dopenedes.cat/vi.php?id=2889
http://dopenedes.cat/vi.php?id=2909
http://dopenedes.cat/vi.php?id=667
http://dopenedes.cat/vi.php?id=1258
http://dopenedes.cat/vi.php?id=2888
http://dopenedes.cat/vi.php?id=2913
http://dopenedes.cat/vi.php?id=1891
http://www.pinord.es/producto/chateldon-reserva/
http://eldinou.cat/


Parés Baltà - Amphora Roja

Torelló   torello.com

Finca Viladellops  fincaviladellops.com

Colet Viticultors  colet.cat

Aymar   aymar.cat

Oliver Viticultors  oliverviticultors.com

Torre del Veguer  torredelveguer.com

Can Feixes  canfeixes.com

Bodegues Pinord  pinord.cat

Bodegues Ca N'Estella fincacanestella.com

Nadal   nadal.com

Parés Baltà  paresbalta.com

Sumarroca  sumarroca.es

Jean Leon  jeanleon.com

Cellers Avgvstvs  avgvstvsforvm.com

Grimau   grimau.com DESCARREGA’T
TOTS ELS MENÚS 

MARIDATGE

dopenedes.cat

CELLERS PARTICIPANTS

* Vins i plats susceptibles de canvis

Raviolis de gambes de Vilanova 
amb bolets i reducció fòrum.
Maridat amb La Temptació 
Malvasia de Sitges 2018 
d’Oliver Viticultors

Rissoto Melós Mariner
Maridat amb Jean Leon 3055 
Chardonnay 2020

Tonyina Vermella amb foie i puré 
d’albergínies.
Maridat amb Rosat Merlot 2019
de Grimau 

Presa Ibèrica amb confitura de 
ceba i ceps i salsa magenc.
Maridat amb Can Feixes Negre 
Tradició 2011

Sopeta de fruits vermells, 
xocolata blanca i sorbet de 
vinagre fòrum. Maridat amb 
Clàssic Penedès Aymar Brut 
Nature Reserva 2016

MENÚ DEGUSTACIÓ

EL NÀUTIC BY CAL BLAY | Gastronomia i vistes immillorables

Cal Blay, aquest grup gastronòmic força reconegut del Penedès, triomfa 
a Vilanova i la Geltrú en una ubicació extraordinària, el Club Nàutic. Una 
carta molt marcada pels productes de proximitat, molt ben estudiada, i 
una selecció de vins on destaca l’oferta de la DO Penedès, a banda d’una 
bona relació qualitat preu i un marc incomparable, al bell mig del port, 
han convertit El Nàutic en un restaurant que contribueix a apujar el 
llistó de l’oferta gastronòmica vilanovina. Vermuts, menús diaris, àpats 
especials, cuina marinera... Una oferta àmplia i molt atractiva.

Dia del sopar:  15/07/2021  | 21 h

Escullera de Ponent, s/n | Vilanova i la Geltrú
600 898 186 | calblay.com

http://dopenedes.cat/
https://www.facebook.com/dopenedes
https://www.instagram.com/dopenedes/
https://twitter.com/dopenedes?lang=ca
https://www.youtube.com/user/dopenedes
https://en.calameo.com/tothosap/read/006306547985c8d006d69
https://www.facebook.com/grupcalblay
https://www.instagram.com/calblay/
https://en.calameo.com/tothosap/read/006306547985c8d006d69
http://dopenedes.cat/vi.php?id=2860
https://www.grimau.com/ca/producto/rosat-merlot/
http://dopenedes.cat/vi.php?id=3134
http://dopenedes.cat/vi.php?id=3042
http://dopenedes.cat/vi.php?id=929
https://torello.com/
https://www.fincaviladellops.com/
http://colet.cat/
https://aymar.cat/
http://www.oliverviticultors.com/
https://www.torredelveguer.com/ca/
https://www.canfeixes.com/
http://www.pinord.cat/
https://www.fincacanestella.com/
https://nadal.com/
https://paresbalta.com/ca/
https://sumarroca.es/
https://www.jeanleon.com/ca/
https://www.avgvstvsforvm.com/ca/
https://www.grimau.com/ca/
https://calblay.com/
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