Final de la Copa Catalana
Almenar, 25 de setembre de 2022
Restaurant

Ideal

Capacitat
Terrassa: 120 persones
Menjador tropical: 35 persones
Menjador brasa: 45 persones
Menjadors interiors: 45 persones

Observacions

El Cine

Adreça i contacte
C/ Trullets, 12
Almenar
973 771 120
616 526 612
Instagram
@restaurantideal

Cal triar els plats abans del 18/09

Maps

Menjador interior: 45 persones

Pça. Llibertat, 1
Almenar
609 361 189
Instagram
@restaurant.cine
Maps

Cal Ponto

Menjador sidreria: 30 persones

N-230 Pda. La Plana
Almenar

Observacions
Per arribar-hi s’ha de continuar per la
carretera N-230 en direcció a Lleida. Una
vegada fora del poble hi ha una rotonda al
costat de la teuleria Tealsa. Agafar la 3a
sortida i continuar fins passar el pont del
canal. Trencar a l’esquerra. A uns 50 m
agafar el trencant de la dreta i a uns 100 m
està el restaurant a l’esquerra del camí.

973 770 754
Instagram
@cal_ponto
Maps

Menú 1
Primers:
Esqueixada de bacallà
Caragols Ideal
Canelons de la padrina
Amanida de rul·lo i fruits del bosc
Segons:
Entrecot de vedella a la brasa
Llonganissa a la brasa
Bacallà amb costra d’alliolli
Timbal de pop i patata
Pota de pop brasa (supl. 7 €)
Postre
Postre especial de la casa
Preu: 25 €
Menú Cine
Primers: pica-pica compost de:
Amanida de formatges amb vinagreta de
poma, torradetes de guacamole i tonyina,
i musclos al xili dolç
Segons a escollir:
Combinat de peix
Pop a la gallega
Caragols a la gormanda amb allioli
Llonganissa amb guarnició
Solomillo de porc al roqueford
Gambes a la planxa (supl. 4 €)
Entrecot de vedella (supl. 6 €)
... inclòs aigua i vi de la casa, postres i
cafè
Preu: 22 €
Menú 1: Primers a triar:
Assortit d’amanides
Segons a triar:
Llonganissa
Botifarra
Cansalada
Xurrasco
(tots amb guarnició de patates fregides
de la casa)
Postres a triar:
Comtessa, Tarta al whiskey, mel i mató i
Flam
Aigua, vi, gasosa o refresc
Café, Tallat, Cigaló o infusió
Preu: 20 €

Menú 2
Menú Ideal KIDS
Plat combinat:
Macarrons bolonyesa amb pit de
pollastre empanat o burguer o
llonganissa i patates fregides
Postre
Gelat
Preu: 12,50 €

Menú Lumière
Primer:
Caragols a la gormanda amb allioli
Segons a escollir:
Entrecot de vedella
Combinat de peix
... inclòs aigua i vi de la casa, postres i
cafè
Preu: 27 €

Menú 2:
Primers a triar:
Espàrrecs/meló amb pernil
Xipirons a l’andalusa
Segons a triar:
Llonganissa
Botifarra
Pollastre
Conill
Postres a triar:
Comtessa, Tarta al whiskey, Tarta
Sacher, Tarta de formatge
Aigua, vi, gasosa o refresc
Café, Tallat, Cigaló o infusió
Preu: 25 €

Alternatives
1) Dinar de càtering al Local Adjunt (annex a les sales de joc)

-

-

Menú adults
Primer Plat: Caragols a la gormanda o Amanida
Segon Plat: Estofat de vedella
Postre: Fruita / gelat
Vi i Aigua
Preu: 25 €
Menú infantil
Primer Plat: macarrons a la bolonyesa
Postre: Fruita / gelat
Aigua
Preu: 15 €
Limitat a 100 persones (aproximadament)
Petició de reserves per correu electrònic: ce.escacsalmenar@gmail.com
El criteri d’acceptació de reserves serà l’orde d’inscripció fins arribar al topall de 100 reserves.
El pagament es farà efectiu en el moment de la confirmació per part de l’organització al número de compte que
serà facilitat en la comunicació.

2) Restaurants a Alfarràs (4 km en direcció Val d’Aran)
Bar Restaurant “La Barretina”. Telèfon 973 76 04 09
“Complex Florida”. Telèfon 973 76 00 15
3) Restaurant a Alguaire (7 km en direcció Lleida)
Bar Restaurant “La Rosa”. Telèfon 973 75 65 12

Activitats Complementàries per acompanyants (lloc d’encontre: Plaça de la Vila)
11:00 – Visita guiada a l’església parroquial Santa Maria d’Almenar
12:00 - Visita guiada als museus Casa Tonot i Casa Jan

