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U na vegada més, i amb aquesta ja són tres les edicions, 
Vila-real té l’honor d’acollir les Jornades Gastronòmiques 

Mengem a Vila-real, amb les quals pretenem fer ressò de la nos-
tra cuina i de les excel·lents receptes culinàries que formen part 
de la nostra identitat gastronòmica.

Seguint amb les anteriors edicions, i per tal de consolidar i re-
fermar l’èxit obtingut, gran part dels més reconeguts restaurants 
de la ciutat s’han sumat a aquesta iniciativa, portada a terme 
des de l’Ajuntament de Vila-real juntament amb l’Associació 
Gastronòmica de Vila-real, i amb la qual esperem que durant 
aquest mes la nostra ciutat siga coneguda per tot arreu per la 
seua restauració, per la seua excel·lent manera de cuinar i per la 
seua passió pels fogons.

En nom de la corporació municipal de l’Ajuntament de Vila-
real, i en el meu propi, vull agrair a tots els participants, em-
prenedors, restauradors i gastrònoms, el seu excel·lent treball 
culinari i la seua especial dedicació a la restauració esforçant-
se sempre per oferir-nos millors productes i serveis als vila-
realencs, i a tots aquells que s’apropen als seus restaurants. Al 
mateix temps, des d’ací, vull animar-vos a totes i a tots a gaudir 
d’aquestes Jornades Gastronòmiques, que Mengem a Vila-real 
siga l’excusa perfecta per posar en valor la nostra gastronomia i 
es consolide així com la perfecta iniciativa per impulsar el teixit 
econòmic i social de Vila-real.

Bon profit!



Pasqual Batalla 
Regidor de Comerç i 
Foment Econòmic
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Regidor de Comerç i 
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E n aquesta nova edició de les Jornades Gastronòmiques Mengem a  
Vila-real… olla de la Plana, hem volgut continuar amb el format encetat 

l’any passat donat que va agradar tant als nostres restauradors com als seus 
clients que van trobar durant les Jornades una àmplia oferta gastronòmica de 
gran qualitat, unida pel fil conductor de l’olla de la Plana.
Realment, l’olla de la Plana ja s’ha convertit en el cor de les Jornades Gastronò-
miques a Vila-real, i per altra banda, Vila-real ha esdevingut un referent per als 
amants del «menjar de cullera» i en especial l’olla.
Mengem a Vila-real pretén elevar el menjar tradicional de les nostres terres a 
la categoria de gurmet, de cuina que també és capaç d’incorporar innovació, 
creativitat i originalitat.
Les Jornades d’enguany comptem amb activitats de diferents tipus, unes de la 
mà de l’organització, altres directament dels restauradors. Així, les Jornades co-
mençaran amb un acte entranyable i molt interessant amb la jornada d’obertura 
que comptarà amb una taula redona d’excepció per tal de parlar de cuina i cui-
ners.
Altres propostes com el tast de caves, formatges, licors xerrades, un especial 
dedicat a la cuina paranyera, i d’altres més, arrodoniran aquestes Jornades que 
esperem siguen del plaer de tots els que decidesquen compartir taula amb no-
saltres.
Per a l’organització d’aquestes Jornades Gastronòmiques comptem amb la 
col·laboració de moltes empreses i entitats, però caldria fer una menció especial 
a l’Associació Gastronòmica de Vila-real i la Diputació de Castelló, per la seua 
implicació i ajut.
Mengem a Vila-real són unes jornades gastronòmiques, però tenem una conti-
nuïtat al llarg de tot l’any amb l’oferta gastronòmica de Vila-real, de gran qualitat 
i varietat.

Us esperem durant el mes de novembre i durant tot l’any.

A la taula i al llit...
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MESÓN  
SORIA

C/ Torrehermosa, 8
Tel. 964 523 495

Preu del menú: 12,50 €

Dilluns a dissabte  
de 13.30 a 17.00 h

Amb reserva
Mínim: 2 persones

MENÚ
Entrant

Amanida il·lustrada i taula d’embotits ibèrics 

Principal
Olla de la Plana, pa amb tomaca

Beguda, café i postres
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GAUCHO,  
PARRILLA  

ARGENTINA

Plaça de Colom, 18
Tel. 964 532 955

Preu del menú: 13,50 €

Divendres i dissabte  
de 20.00 a 23.00 h  

i diumenge  
de Sta. Caterina,  
25 de novembre,  

de 12.00 a 17.00 h

Mínim: 2 persones

MENÚ
Primer

Olla de la Plana o empanada

Segon
Graellada de carn

Postres
Assortiment de postres

Beguda no inclosa



RESTAURAN-
TE

C/Ambaixador  
Mascarell, 2 B

Tel. 964 500 176

Preu del menú: 12,50 €

Dilluns a dissabte al migdia
de 13.00 a 15.30 h

Amb reserva

MENÚ
Entrant

Amanida tébia amb gambes i gules  
i ous trencats amb pernil

Primer
Olla de la Plana 

Segon a elegir
Costelles d’ibèric confitades,  

llenguado farcit de gambes a la taronja

Beguda
Canya de cervesa, terç, vi blanc o negre, aigua o refresc. Primera beguda inclosa

Pa, postres a elegir, cafés

10

RESTAURANT 
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EL VASCO

C/ Gamboa, 68
Tel. 964 527 541

Preu del menú: 25 €

Dilluns a divendres 
només dinars,  

de 13.00 a 15.30 h

Amb reserva

MENÚ
Entrants freds

Paté d’ànec
Tonyina en escabetx casolà

Pa amb tomaca

Entrants calents
Saquet de brandada d’abadejo

Pebrera farcida

Segon
Olla de la Plana a l’estil d’El Vasco

Postre
Gosua

Pa, café  
Beguda no inclosa



EL  
TARONGER

Plaça Major, 34
Tel. 964 525 939

Preu del menú: 10 €

Divendres i dissabte,  
amenitzat amb música en 
directe de 21.00 a 00.00 h

MENÚ
Primer

Remenat de botifarra  
o cabdells amb saladura

Segon
Olla de la Plana

Postres
Gelat de taronja  
o llet merengada

Pa, 1 beguda (vi, refresc, cervesa) i café
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RESTAURANT
JUANI

C/ Pietat, 149
Tel. 964 525 293

www.puntcastello.es/juani

Preu del menú: 15 €

Dilluns a diumenge
- De 13.00 a 15.30 h  

(sense reserva)
- De 20.00 a 23.00 h  

(amb reserva)

Mínim: 2 persones

MENÚ
Primer

Olla de la Plana

Segon
Abadejo al forn amb allioli

Pa, beguda, postre de Sant Pasqual i café



LA  
ALACENA 

Av. Francesc  
Tàrrega, 55

Tel. 964 538 455
964 538 686

Preu del menú: 10 €

Dilluns a dissabte  
de 13.00 h a 15.30 h 

MENÚ
Entrant

Les meues millors tapes

Segon
Olla de la Plana amb mandonguilles de carn i carabassa

Postre
Casolà 

Pa, vi de la casa o refresc (unitat) i café inclosos
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HOSTAL  
SANT JOAN

C/ Joan Baptista 
Llorens, 161

Tel. 964 521 097

www.hostalsantjoan.es

Preu del menú: 10 €
(dilluns, dimarts, dijous, 

divendres i dissabte) 
i 5 euros (dimecres). 

Dilluns a dissabte  
de 13.30 a 15.00 h

Reserva: només dissabte  
Mínim: 10 persones

MENÚ
DILLUNS, DIMARTS, DIJOUS, DIVENDRES  

I DISSABTE (10 €)
Primer

Olla de la Plana

Segon
Carn o peix

Beguda, café, pa i postre

DIMECRES (5 €)
Olla de la Plana

Pa i aigua

postre



AL  
D’EMILIO

C/ Pere Gil, 3
Tel. 964 535 341

www.aldemilio.com

Preu del menú: 27 €

Dimarts a diumenge

Amb reserva
Mínim: taula completa

MENÚ
Entrants

Crema de formatge amb pebrots del piquillo i Peppadew amb crema de formatge
Amanida de pernil ibèric amb boletes de meló, foie i vinagreta de fruites seques

Fritada de caçó adobat i pebrots de Padrón amb allioli de tinta de calamars
Hamburguesetes de pa de sobrassada amb tonyina fresca i coulis de mango

Segon
Olla de la Plana a l’estil tradicional amb raviolis farcits de llagostins i vieira,  

amb espuma de crema de llet
Crema d’olla de la Plana amb raviolis farcits de marisc (només sopars divendres  
i dissabte) o bé, crema d’olla de la Plana amb raviolis farcits de galta de vedella  

(només sopars divendres i dissabte)

Postres
Coqueta de carabassa amb crema cremada de coco, o bé,  

gotets de melmelada de taronja amb iogurt grec i crumle d’ametlles.
Café i beguda no inclosos
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ELS  
LLUÏSOS

Av. la Murà, 12
Tel. 964 520 013

Preu del menú: 13,20 €

Dilluns a dissabte  
13.00 h a 15.30 h

MENÚ
Entrants (a elegir)

Amanida de pollastre
Amanida de marisc
Amanida valenciana

Primer
L’olla típica de la Plana, cuinada de forma tradicional

Segon (a elegir)
Formatge fresc a la planxa amb bacó i mel

Remenat de verdures
Botifarra de Burgos amb formatge fos

Postres 
Pastís de flam 

Pa, 1 beguda i café



RESTAURANTE

Av. Mediterrània, 15
Tel. 964 834 001

Preu del menú: 18,95 €

Només a migdia  
de 13.30 a 15.45 h

Amb reserva
Mínim: 4

MENÚ
Entrants

Mosaic d’amanida amb confit d’ànec, carxofes, formatge de cabra i pipes
Daus de gambes, sépia, espaguetis vegetals i pa de gambes

Segon (a elegir)
Olla de la Plana de carn

Supremes de salmó sobre llit de verdures

Postre (a elegir)
Crema pastissera cremada amb gelat de coco i galetes banyades de xocolata 

Sorbet de mandarina
 

Celler, beguda i café, no inclosos
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CLUB  
DE  

TENNIS  
DE  

VILA-REAL

Camí de Pinella s/n, 
Tel. 607 299 700

www.clubdetenisdevila-real.es

Preu del menú: 9 €

Només dissabtes  
de 13.00 a 15.00 h

Amb reserva
Mínim: 2

Si feu reserva  
amb antelació posem el servei 

de transport des del poble al 
restaurant, anada i tornada.  

Si veniu amb xiquets, 
amb reserva prèvia,   

15 xiquets o més, organitzem  
jornades esportives.

MENÚ
Primer

L’olla de la Plana

Segon (a elegir)
Salmó a la planxa amb verdures

Llibrets de llom amb creïlles panadera

Postre (a elegir)
Flam de café/pastis de quallada/fruita del temps

Aigua, refrescos, cervesa, vi de la casa, café i didalet (inclòs)



L’ESPLIEGO

C/ Escultor Fuster s/n
Tel. 964 530 305

Preu del menú: 22 €

Dimarts a diumenge,  
de 13.30 a 15.30  

i de 20.30 a 23.00 h

MENÚ
Aperitiu de la casa

Broquetes de gamba de romesco

Pastisset de vieires amb espinacs

Sepionet de llotja garapinyat amb alls tendres i favetes baby

Abadejo gratinat amb espàrrecs i carxofes

Olla de la Plana

Pa, beguda i café no inclosos

20
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RESTAURANT 
NAVARRO

Camí d’Artana s/n
Tel. 964 536 561

Preu del menú: 18 €

Dilluns a dissabte  
13.00 a 15.30 h

MENÚ
Entrants

Carxofes farcides amb salsa del piquillo
Amanida de capellà
Braves al rocafort

Combinats de barquetes
1. Niu de creïlles palla al gust de Candi

2. Botifarra de Burgos amb ou de guatlla
3. Pernil ibèric i cecina

4. Medalló de filet amb formatge de cabra i melmelada de gerdera silvestre

Segon (a elegir)
Olla de la Plana

Arròs muntanyés
Cocido madrileño complet

Les nostres postres casolanes (a elegir)
Púding de xocolata/tiramisú/pastís de torró/cansalada viada/llet fregida

Café i beguda, vi de la casa i refrescos



CAL  
DIMONI

Av. França, 15
Tel. 964 535 323

www.caldimoni.es

Preu del menú: 20 €

Dimarts a diumenge  
a migdia

Amb reserva un dia abans
Mínim: 2

MENÚ
Entrants

Amanida verda a la vinagreta francesa
Sépia a la planxa amb allioli

Rapinyol fregit amb alls tendres 

Segon
Olla de la Plana de carabassa, tavelles, bajocons, bajoques, pernil i corbet

Postre
Crep de taronja a la xocolata

Beguda: aigua, refresc, vi negre o blanc selecció de la casa i café
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LA  
TASKETA

C/ Major  
Sant Doménec, 20

Tel. 964 534 464

www.latasketa.es

Preu del menú: 14.90 €

Dissabtes i diumenges  
a migdia

Mínim: 2 persones

MENÚ
Entrants

Assortiment d’entrants en miniatura 

Plat principal
Olla de la Plana en tres parts 

Postre
Assortiment de postres casolans 

Café i begudes incloses



RESTAURANTE

Plaça de la Vila, 6
Tel. 964 520 045

www.elmiso.es

Preu del menú: 20 € 

Dinars, de dilluns a dissabte. 
Sopars, divendres i dissabte. 

Amb reserva
Mínim: 4

MENÚ
Entrants

De tota la vida
Amanida d’abadejo (abadejo roig guisat amb tomaca, pipes i oli de romer)

Rovellons amb sepieta (sepieta del Grau amb rovellons i alls tendres)
Niu de carxofa amb foie (carxofa escalfada amb foie i ou fregit)

Olla de la Plana amb galeres

Per als sopars de divendres i dissabte
Segon

Ravioli de cua de bou  
o abadejo amb caragols

Postre
Sorbet de mandarina o pasta fullada de carabassa i xocolata

Café i begudes, no inclosos

24

EL MISO
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RESTAURANT 
EL CASINO

Plaça de la Vila, 3
Tel. 964 521 848  

i 964 521 678

Preu del menú: 16 € 

Dimarts a diumenge  
de 13.30 h a 15.30 h 

Excepte 25 de novembre 
Santa Caterina

Amb reserva
Mínim: 2

MENÚ
Amanida de taronja

Pebrera de parany

Carn d’olla

Caldo de l’olla de la Plana

Pa, postre i café

Beguda no inclosa
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PROGRAMACIÓ

 Dimecres 7 de novembre, a les 18.30 h

 Lloc: Fundació Caixa Rural (2a planta)

PRESENTACIÓ III JORNADES GASTRONÒMIQUES
 Pasqual Batalla, regidor de Comerç i Foment Econòmic
 Emili Obiol, regidor de Turisme
 Ximo Abril, president de l’Associació Gastronòmica de Vila-real

Taula redona
 Manuel Martín, director de l’Escola d’Hostaleria de Castelló
 Miguel Angel Martí, propietari i cap de cuina del restaurant l’Òpera de 

Benicàssim
 José Manuel Avilés, expert gastronòmic. Col·laborador del programa  

Hoy por hoy de Cadena SER
 Modera: Pasqual Batalla

Cloenda, a càrrec de José Benlloch, alcalde de Vila-real

 Dimecres 14 de novembre, a les 19.00 h

 Conferència: «Gastronomia oblidada», a càrrec de Nadine López Monfort 
(Nutrició Aplicada i Formació). En finalitzar, degustació de formatges  
Quesos El Niño

 Lloc: restaurant La Alacena
 Gratuït, amb inscripció prèvia. Places limitades
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 Divendres 16 de novembre, a les 19.00 h
 Conferència: «Gastronomia paranyera»
 Ponent: Vicente Albaro
 Lloc: UNED, Raval del Carme, 82
 Gratuït, amb inscripció prèvia. Places limitades

 16, 17 i 18 de novembre: suggeriments paranyers
 Els restaurants durant aquests dies elaboraran plats relacionats amb la 

gastronomia paranyera. Pregunteu al restaurant pel suggeriment paranyer del xef

 Dimecres 21 de novembre, a les 19.00 h
 Col·loqui al voltant de les propietats de la taronja i presentació del licor de 

mandarina Nelet, elaborat i comercialitzat per Licors de la Terra
 Lloc: Hostal Sant Joan
 Gratuït, amb inscripció prèvia. Places limitades

 Dijous 22 de novembre, a les 19.00 h
 Tast de cava a càrrec del celler Dominio de la Vega
 Ponent: Daniel Expósito (enòleg)
 Lloc: restaurant Cal Dimoni
 Gratuït, amb inscripció prèvia. Places limitades

 Dijous 29 de novembre, a les 18.30 h
 Concurs d’olla de la Plana i degustació popular, amb jurat professional compost 

per personalitats de prestigi reconegut.
 Lloc: plaça de la Vila

 Informació i inscripcions en: www.mengem.vila-real.es



www.mengem.vila-real.es




