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SALUDA DE L’ALCALDE

Un any més, i sumem ja set edicions, Vila-real es prepara per a acollir les Jornades
Gastronòmiques Mengem a Vila-real, projecte que és ja tot un referent a la nostra
ciutat i gran part de la província, i que es fa ressò de la nostra cuina i de les grans
receptes culinàries que formen part de la nostra identitat gastronòmica.
Com en les passades edicions, consolidant i refermant així l’èxit d’aquesta cita,
molts són els restaurants de la nostra ciutat que s’han sumat a la iniciativa que,
portada endavant des de l’Ajuntament de Vila-real juntament amb l’Associació Gastronòmica de Vila-real, espera reunir durant tot el mes de novembre moltes persones
amb ganes de gaudir de les grans habilitats dels cuiners vila-realencs.
En nom de la corporació municipal de l’Ajuntament, i en el meu propi, voldria agrair
la participació de totes les persones que fan possible aquestes jornades, participants, emprenedors, restauradors, cuiners, gastrònoms…, i destacar, especialment,
l’excel·lent treball culinari i la seua dedicació, a tots els que formeu part del món
de la gastronomia, que us esforceu dia a dia per a oferir-nos els millors productes i
serveis als vila-realencs i les vila-realenques i a totes aquelles persones que durant
aquests dies ens visitaran, amb l’excusa de menjar una bona olla de la Plana. Aprofite l’ocasió, per a animar-vos a totes i a tots a gaudir un any més de les VII Jornades
Gastronòmiques Mengem a Vila-real i que seure en una taula a menjar, reunits amb
família o amics, siga per a tots la millor excusa per donar-li valor a la gastronomia
local i impulsar el teixit socioeconòmic de la nostra ciutat.

SALUDA DEL REGIDOR

Una vegada més, i amb l’arribada de la tardor, les cuines de Vila-real comencen a
fer sentir el soroll de les olles que couen al seu interior un dels plats més tradicionals
de les nostres terres. I és que, amb permís de la suculenta paella valenciana, l’olla
de la Plana constitueix el plat més important i popular de la nostra gastronomia vilarealenca per la seua antiguitat, però, sobretot, per ser el més menjat quasi a diari
per totes les classes socials i especialment pels llauradors i masovers.
En aquestes Jornades Gastronòmiques, com no podia ser d’una altra forma, seran
els restaurants de la nostra ciutat, els encarregats d’apropar als visitants les seues
pròpies versions de l’olla de la Plana i, per això durant tot el mes de novembre gaudirem de menús de primer nivell preparats al voltant de la nostra olleta.
Acostar la nostra gastronomia als ciutadans, de dins i fora de Vila-real, és també
una ocasió per a oferir a tots les virtuts del poble vila-realenc, el patrimoni, la cultura, l’oci i el comerç.
També des d’aquestes línies, no vull deixar passar l’ocasió d’agrair el treball de tots
aquells que fan possible aquesta setena edició de les Jornades Gastronòmiques i,
per això, vull mostrar tot el nostre suport tant a l’organització com als participants i
gent del món de la gastronomia en general.
Gaudim de les Jornades Gastronòmiques! Mengem a Vila-real!

Bon profit!

José Benlloch Fernández
Alcalde de Vila-real

Xavier Ochando Manzanet
Regidor d’Economia

RELACIÓ DE PARTICIPANTS

BOCATERIA LLUÏSOS, av. Murà, 12 ................................................................................6
RESTAURANT AL D’EMILIO, c/ Pere Gil, 3 ...............................................................7
RINCÓN LA OLIVERETA, c/ Vilavella, 162...............................................................8
CAFÉ RESTAURANT DEFELI, av. Castelló, 2 baix .................................................9
RESTAURANTE ESPLIEGO, c/ Escultor Fuster, 18 ............................................ 10
PARRILLA ARGENTINA EL GAUCHO, pl. Colom, 18 .................................... 11
RESTAURANT EL MISO, pl. Vila, 6 ................................................................................ 12
RESTAURANT BAR JUANI, c/ Pietat, 149 .............................................................. 13
BIRBAR ESPAI GASTRONÒMIC VALENCIÀ, av. Cedre, 41 ..................... 14
LOS MAÑOS TAPAS, c/ Ermita, 187 ......................................................................... 15
PANEGRE GASTROBAR, c/ Pere Gil, 11................................................................ 16
RESTAURANTE EL CASINO, pl. Vila, 3 ...................................................................... 17
Amb la degustació del menú, participeu en el
sorteig d’un sopar/dinar
en aquests establiments per a dues persones.
El seu valor serà, como a mínim, el que té durant les jornades.
Es realitzarà del 9 de gener al 5 de febrer de 2017.

Primer premi Concurs d’olla de la Plana 2015. Restaurant Al d’Emilio
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BOCATERÍA LLUÏSOS

RESTAURANT AL D’EMILIO

Av. Murà, 12
Tel. 964 520 013

C/ Pere Gil, 3
Tel. 964 535 341

De dilluns a dissabte
a partir de les 13.30 h

De dimarts a diumenge
Taula completa, amb reserva

Preu menú: 16 €

Preu menú: 25 €

MENÚ
Entrant
Amanida de salmó
Primer plat a triar
Ous remenats amb verdures i gambes
Ous remenats amb faves, pernil i alls tendres
Segon plat
Olleta de la Plana
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MENÚ
Entrants
Amanida de pebreres amb mel, formatge de cabra i fruita seca
Gambes amb mussolina d’all blanc i negre
Humus de cigrons amb calamarsons, tapenade i coriandre
Plat principal
Olleta de la Plana 2016

Postres
Pastís de flam i ametlla
Crema de iogurt amb melmelada i galeta napolitana
Fruita del temps

Postres
Semifred de llet merengada amb gelatina de mango
o sorbet de llima amb orujo d’herbes

Pa, beguda i café inclosos

Café i beguda no inclosos
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RINCÓN LA OLIVERETA

CAFÉ RESTAURANT DEFELI

C/ Vilavella, 162
Tel. 964 526 093
696 421 049

Av. Castelló, 2 baix
Tel. 603 642 767
964 839 075

De dijous a dissabte

De dilluns a dissabte
de 13.00 a 15.30 h

Preu menú: 15 €

Preu menú: 12 €

MENÚ
Amanida al centre de taula
Primer plat
Olla de la Plana
Segon plat
Sépia a la planxa amb guarnició
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MENÚ
Entrants
Un entrant segons mercat
Segon plat
Olla de la Plana

Postres
Postres casolanes

Postres
Postres casolanes

Beguda i café

Beguda, pa i café inclosos
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RESTAURANTE ESPLIEGO

PARRILLA ARGENTINA EL GAUCHO

C/ Escultor Fuster, 18
Tel. 964 530 305

Pl. Colom, 18
Tel. 964 532 955

De 13.30 a 15.30 h
Amb reserva
(mínim 2 persones)

Divendres i dissabte de 20 a 23 h
Obert diumenge de Santa Caterina
Preu menú: 15,50 €

Preu menú: 24 €

MENÚ
Entrants
Timbal de pularda amb maionesa de soja
Crema d’olla amb croquetes de la carn de l’olla
Jabugo amb pa de cristall
Raviolis farcits de foie amb crema de tòfona blanca
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MENÚ
Primer Plat
Olla de la Plana
Empanada argentina
Segon Plat

Plat principal
Arròs caldós de gamba roja

Graellada de carn

Postres
Brownie de xocolate

Postres

Beguda i café no inclosos

Café inclòs, beguda no
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RESTAURANT EL MISO

RESTAURANT BAR JUANI

Plaça de la Vila, 6
Tel. 964 520 045

C/ Pietat, 149
Tel. 964 525 293

Dinars de dilluns a dissabte
Amb reserva
(mínim 2 persones)

De dilluns a diumenge
de 13 a 15 h
Preu menú: 12 €

Preu menú: 20 €

MENÚ
Entrants
Farcellet de carabasseta amb esgarrat d’abadejo al pil-pil i romesco
Sépia bruta amb fesols i espàrrecs amb cucurutxo
del nostre guacamole i maduixes de salmó
Polp rostit amb papada a baixa temperatura, crema de boletus i
crema de carabassa
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MENÚ
Primer Plat
Olla de la Plana
Segon Plat

Segon plat
La nostra olleta de la Plana

Carn d’olla

Postres
Brownie de xocolate amb sorbet de taronja

Postres

Pa inclòs

Pa, beguda i café inclosos
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BIRBAR ESPAI GASTRONÒMIC VALENCIÀ

LOS MAÑOS TAPAS

Av. Cedre, 41
Tel. 964 521 848

C/ Ermita, 187
Tel. 964 525 328

De dimarts a divendres
de 13.30 a 15.30 h
Amb reserva
(mínim 2 persones)

De dimarts a diumenge
de 13.30 a 15.30 h
Amb reserva (mínim 2)
Preu menú: 20 €

Preu menú: 20 €

MENÚ

MENÚ

Entrants
Esgarrat de la mar
Ous remenats de muntanya

Entrants
Pernil de bellota Orograso
Tallarins de calamar amb carxofes de Benicarló i allets tendres
Amanida de tomaca amb capellà, ceba tendra i perles d’oli
d’arberquina

Plat principal
Olla de la Plana

Plat principal
Olleta de la Plana by mamá

Postres
Semifred de taronja
Café, vi i aigua
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Postres
Cheesecake Los Maños
Pa, tomaca i allioli
Cervesa artesana, aigua o refresc
*consulteu per botella de vi
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PANEGRE GASTROBAR

RESTAURANTE EL CASINO

C/ Pere Gil, 11
Tel. 964 862 602

Pl. Vila, 3
Tel. 964 740 975

De dimecres a dissabte
de 13.30 a 15.30 h
Amb reserva (mínim 2)

De dilluns a dissabte
de 13.30 a 15.30 h
Amb reserva (mínim 2)

Preu menú: 15 €

Preu menú: 18 €
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MENÚ

MENÚ

Entrants
Amanida temperada de taronja i mel
Ous remenats amb bolets de temporada

Entrants
Consomé de #km0
Saltat de verdures d’olla de la Plana

Plat principal
Arròs melós d’olleta de la Plana

Plat principal
Rossejat d’olleta de la Plana

Postres
Pannacotta de figues

Postres
Dolç de taronja sobre bescuit de gingebre

Una beguda inclosa (aigua, refresc o cervesa)
Vi recomanat IGP Castelló Flor de Clotàs

Una beguda inclosa (aigua, refresc o cervesa)
Vi recomanat IGP Castelló Barranco Magro
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ACTIVITATS
Dimecres 2 de novembre
19.00 h Concurs professional
Concurs d’olla de la Plana pels restaurants participants en les VII Jornades
Gastronòmiques amb el Jurat professional format per:
· Sergio Rodríguez, copropietari del restaurant Mediterráneo, Nas de
Bronze en el concurs Nas d’Or 2013 i professor de la Universitat
Gastronòmica Gasma.
· Ignacio Porcar Beltrán, professor de l’Escola d’Hostaleria de Castelló
· Raúl Puchol, periodista i bloguer gastronòmic
· Enrique Ballester, bloguer i comunicador gastronòmic
· Conchita Ibáñez, presidenta de l’Associació de Mestresses de
Casa de Vila-real

19.30 h Degustació popular d’olla de la Plana
Amb la col·laboració de Terraqua, Fundació Primavera i la Cooperativa.
Per a la degustació es recollirà 1 € per cada cassoleta de fang que anirà
destinat a l’obra social de les Conferències de Sant Vicent de Paül de Vila-real.
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/jornadas.gastronomicas - /fomenteconomic.devilareal
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@fomenteconomic

http://mengem.vila-real.es

