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Organitza:

www.impremtaanfuns.com

Sant Vicenç de Montalt

del 17 de maig
al 18 de juny
de 2017

Col·laboren:
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Acte presentació:
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17 de maig a les 19h.
Centre Cívic El Gorg
convidat especial
Josep Riera Porta

AR Q UE
GARDEN

Els restauradors/es participants oferiran un
tast dels plats que, el visitant, podrà
degustar als seus establiments entre el 17
de maig i el 18 de juny, plats elaborats amb
patata, la protagonista de les jornades.

C ENTE R

Organitza:

Més informació a www.svmontalt.cat i Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
-Regidora de Turisme i Comerç- tel. 93.791.05.11

Col·laboren:
Diputació
Barcelona
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PRESENTACIÓ

RESTAURANTS
RESTAURANT LA CALETA
Passeig Marqués Casa riera, 45. Tel. 93 791 16 58
Dimarts Tancat

Plats:

Hem arribat a la 6a edició de les Jornades Gastronòmiques de la Patata,
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, amb el suport del Consorci de Promoció
Turística Costa Barcelona Maresme i de la Diputació de Barcelona.
El perquè d’aquestes jornades gastronòmiques dedicades a la patata ens porta
als nostres orígens com a municipi agrícola, on la producció d’aquest tubercle va
esdevenir un potent dinamitzador de l’economia santvicentina.
Aquest esdeveniment va permetre estendre el cultiu de la patata de cap a cap de
la comarca i va reportar grans guanys a la pagesia. La puixança del conreu de la
patata i la perícia de la pagesia maresmenca i santvicentina va permetre la creació
de la denominació d’origen de les "Mataró Potatoes". La patata va esdevenir
moneda de canvi i un dels elements bàsics en la gastronomia del municipi, tant
en la cuina tradicional com en la cuina creativa.

RESTAURANT MEXICÀ “ESTO ES MÉXICO”
C/ Costa Brava, 13
Dilluns tancat. Obert de 12 a 17 i de 20 a 24h.
Plats: · Papa Mexicana. Patata farcida estil mexicà, passada pel forn amb
mantega i espècies, farcida de huitlancuche (fong mexicà del blat de moro i flor de
carbassa amb blat de moro, gratinada amb formatge sobre un llit d’enciam.

LA MAR DE BO
C/ del Montseny, 1 local 11. Tel. 93 791 03 10 - 680 505 190
Diumenge tarda i Dilluns tancat

Plats:

Des del Consistori, volem fer públic l’agraïment a tots aquells professionals de la
restauració que hi participen en aquesta edició i que d’aquesta manera fan
possible el fet de donar visibilitat a la gastronomia de Sant Vicenç de Montalt, tant
en el sí de la comarca del Maresme com en el de Catalunya, i situar el municipi
com a referent de la gastronomia popular en les jornades gastronòmiques de la
patata.

MIQUEL ANGEL MARTÍNEZ I CAMARASA
Alcalde i President

GEMMA DURAN I FRANCH
Regidora de Comerç, Turisme i
Promoció Econòmica.

· Truita de patata

· Pastís de truites

BAR-RESTAURANT TAPATIP
C/ Costa Brava, 8. Tel. 93 393 97 38 – tapatip@tapatip.es
Obert tots els dies - Horari hivern: dm,dx i dg de 09:30 a 16:00h. / dj, dv, dss de 09:30 a 23:30h.

Plats:
Els restauradors de Sant Vicenç -tant els vilatans originaris com els restauradors
nouvinguts- són sabedors del recurs gastronòmic originari del municipi i són
fidels als orígens, per aquest motiu en les cartes podeu degustar des de plats
típics a base de patata, a aquells deliciosos guisats amb peix, carn o verdures amb
una base de patata de la tradicional "cuina de la iaia", o la gastronomia creativa de
la mà de cuiners i cuineres atrevits que saben donar un valor afegit, divertit i
creatiu als seus plats, fent de la cuina santvicentina un reclam per als vilatans i per
al visitant.

· Pil-Pil de patata amb encenalls de bacallà

· Patata brava TapaTip
· Patata París

· Patata Rantxera
· Patata Toscana

BAR DE LA PISCINA
Av. Toni Sors, s/n. Tel. 93791 20 03
Obert de 8:00 a 24:00h.

Plats:

· Patates braves

LA ROSTISSERIA DE MONTALPARK
C/ Mediterrani, local 77. Tel 93 791 49 99
Obert caps de setmana i festius, de 10:00h. a 16:00h.

Plats:

· Pisto

LA ZERVECERÍA
C/ Mediterrani, 19. Tel. 93 791 00 20
Obert tots els dies

Plats:

· Amanida freda de patata, pollastre amb olivada
· Gratinat de patata amb bull negra i pinyonets

Productor: Horta Rodón - Can Valentí - C/ del Forn, 9 - Tel 93 791 04 97

