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EL PRAT · BERLIN · GAVÀ · L’HOSPITALET  
MOLINS DE REI · SANT BOI · SANT JOAN DESPÍ 

del 3 de març al 3 d’abril

marcgastronomic.com
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Padrins honorífics
Valentina Guisado Criadora de Pota blava i Presidenta de l’Associació de Cria-
dors de Pollastre i Capó del Prat 
Joan Ribas Pagès. President de la Cooperativa Agrícola del Prat 
Manuel Torres Productor de Pota blava. President del Consell Regulador de la 
IGP Pollastre i Capó del Prat.

Paco Pérez, padrí de les Jornades 
Crear una germanor entre El Prat del Llobregat i Berlín 
em va omplir d’il·lusió des del primer moment en què 
Monty Aguiló Wray, el meu cap de cuina a l’Hotel Das 
Stue, m’ho va proposar. És més que una germanor, li 
vaig dir. Vaig veure en aquest projecte una manera de 
fer arribar a la capital alemana una cultura, un saber, 
un poble a través de la gastronomia i a través de dos grans productes que ens 
defineixen: la Carxofa Prat i el Pota blava.

Utilitzar productes de temporada i de proximitat és part de la meva filosofia, 
tant al meu restaurant Miramar com en els altres que regento. Fer-ho en els meus 
restaurants de Berlín, 5 i Casual, a part de reflectir la meva filosofia, ho veig encara 
més com una obligació i un honor.

Encara que utilitzar allà productes de la nostra terra ja no es consideri de 
proximitat, jo seguiré defensant que, per al meu equip de Berlín i pel meu, sí ho 
és. Nosaltres defensem i proposem una cuina de la “terra” que, per lluir com es 
mereix, necessita els ingredients adequats.

No és un treball fàcil fer arribar a Berlín el nostre producte, ja sigui per terra o 
per aire, però setmana rere setmana, ens les enginyem perquè això que, en el seu 
moment va ser un somni, es convertís en una realitat.

Agrair a tots els productors, pagesos i a aquells que segueixen fent possible dia 
a dia amb molt esforç i sacrifici el que puguem treballar, cuinar i gaudir d’aquests 
productes excel·lents.

Gràcies per haver-me honrat amb el títol de padrí del Març Gastronòmic 2016. Per 
a mi  és un gran plaure poder ser partícip d’aquest esdeveniment i tenir l’oportunitat 
d’ajudar a difondre el consum dels grans productes del Baix Llobregat.        

Paco Pérez. Xef amb 5 Estrelles Michelin
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VII Jornades Gastronòmiques Pota Blava i la Carxofa Prat
L’Associació de Gastronomia i Turisme (AGT) torna a organitzar el Març Gastro-
nòmic, les jornades gastronòmiques del Pota blava i la Carxofa Prat, que donen 
l’oportunitat de degustar menús elaborats amb Pota blava i Carxofa Prat a vint 
restaurants del Prat, Molins de Rei, Gavà, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobre-
gat, L’Hospitalet de Llobregat i Berlín. 

En aquesta guia que tens a les teves mans, podràs veure tots els menús 
oferts, a més de les receptes. En l’edició 2016, podeu escollir entre els menús 
amb l’acompanyament de la beguda, a triar entre diferents opcions: 

1. Dues Moritz · 2. Una Moritz i una copa de vi · 3. Dues copes de vi

(Aperitiu) + 1er plat + 2on plat + les postres + beguda

• Març Gastronòmic 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 
  Jornades gastronòmiques del Pota blava i la Carxofa Prat.
• Quintotapa.cat 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 
    El Prat  • Cornellà • L’Hospitalet
• Pavelló Gastronòmic Fira Avícola 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014 i 2015 

Gestió del Pavelló Gastronòmic de la Fira.
• Fira Tapa Pota blava 2013, 2014 i 2015 · Fira Tapa CarxofaPrat 
2014 i 2015 • Fira Tapa Cornellà 2014 i 2015
• LHospitaletexperience.com 2016  
• GastroGavà 2014, 2015 i 2016
• Mercat de Pagès de L’Hospitalet 2014 i 2015
• Tapes del Món 2015 i 2016
• Showcooking Fira Avícola 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015

Els nostres projectes

marcgastronomic.com
agtbaix.cat · quintotapa.cat 



04

Els protagonistes 
de les Jornades 
El Pota Blava
Parlar del pollastre de la Raça Prat és parlar d’un pollastre 
criat pels criadors del Baix Llobregat. El Pota blava es cria a 
l’aire lliure i se li dóna una alimentació ecològica a base de 
productes naturals (blat de moro, pa amb segó i verd). 

Necessita disset setmanes de criança abans de ser sacrificat 
per al consum i la seva producció s’estén durant tot l’any. La 
IGP (Indicació Geogràfica Protegida) garanteix la seva qualitat.

La carn del Pota blava és de color intens i textura més forta, 
i necessita ser cuinada d’una forma especial. És més dura i 
necessita una bona estona de cocció (aproximadament unes 
dues hores). Les carns del pollastre i el capó Prat destaquen 
per la seva major intensitat de sabor i aroma, una menor 
pastositat i major duresa i fibrositat respecte a d’altres 
pollastres. Un sabor que evoca el gust dels pollastre d’abans, 
naturals, ben criats. Una carn rica en proteïnes i contingut 
molt baix de greixos. Destaca en els greixos insaturats per 
damunt dels saturats, la qual cosa li dóna un valor dietètic 
afegit.

La Carxofa Prat
La Carxofa Prat, amb gairebé 100 anys d’història, és la reina 
dels cultius del Delta central i assoleix un mateix sabor i 
paladar de gran qualitat. Per tot això, actualment s’està 
treballant en l’obtenció del distintiu europeu de qualitat 
d’Indicació Geogràfica Protegida (IGP). 

El tipus de terreny del Delta del Llobregat, profund i fèrtil; el 
clima ben temperat per la protecció de les muntanyes i l’acció 
marina de la Mediterrània fan que la carxofa sigui aquí més 
dolça i tendra.

Segons la nota de tast realitzada per l’Escola d’Hosteleria de 
Castelldefels, es defineix la Carxofa Prat com a “lleugerament 
àcida, fresca, intensa, dolça i bellutada. Gustosa i suau. 
Aquestes característiques contrasten amb les carxofes d’altres 
procedències, especialment per la suavitat del seu gust, i ser 
menys oxidativa, així com per la seva textura fina, i la suau 
astringència produïda per la tenacitat de la carxofa.



Els menús Pota blava i Carxofa Prat
01. Axarquía 08

Aperitiu del dia
Fajita de Carxofa Prat, pernil i beixamel

Pota blava en pepitoria
Bescuit tebi de xocolata i cafè

02. Bar Oeste 10
Bomba

Truita d’ou Pota blava amb Carxofa Prat, en salsa de tomàquet de la casa 
acompanyada d’espàrrecs verds

Pota blava rostit a l’antiga amb pasta arrissada amb cirerols a les herbes
Postre a escollir de la carta

03. Cafeteria La Vila 12
Dip de Carxofa Prat i espinacs

Gaspatxo de cireres amb uns saquets de bacallà
Caneló de Pota blava rostit i Carxofa Prat

Postres casolanes

04. Cèntric GastroBar by Ona nuit 14
Mini caneló cruixent de Pota blava i Carxofa Prat

Remenat d óus Pota blava, calçots i botifarró ecològic 
Fideuà de Pota blava i Carxofa Prat

Flam de mató del Montseny

05 Delta restaurant 16
Croqueta casolana de pollastre rostit

Caneló de Carxofa Prat i bolets de temporada amb mousse de calçots
Tres colors de Pota blava amb parmentier de patata

Mousse de violeta amb mango confitat i bola de gelat de xocolata blanca amb violeta

06. El Racó d’Espratta 18
Xips de Carxofa Prat amb salsa romesco

Canelons de vedella amb sofregit de Carxofa Prat i beixamel
Pota blava rostit amb rovellons i pastanaga

Natilles casolanes amb neules



07. Follia 20
Croqueta de Carxofa Prat i brie

Crema de nyàmeres, ou Pota blava i Carxofa Prat
Pota blava amb gírgoles de castanyer 

Soufflé de xocolata amb gelat d’avellanes 

08. Hotel Hesperia Tower 22
Aperitiu del dia

Risotto de verdures km 0 amb cruixent de Carxofa Prat
Pota blava farcit de mató i trompetes de la mort
Tiramisú de cafè amb cruixent de fava de cacau

09. Hotel Porta Fira 24
Pa, ravioli líquid de tomàquet, pernil i el seu consomé.

Crema de Carxofa Prat, cruixent de cap i pota, mascarpone i pa bufat
Lingot de Pota blava i “cochinillo” amb escalunyes caramelitzades, 

patata ratte risolee i cremòs de parmesà
El nostre impressionant Ferrero 

10. La Lluna en un cove 26
Sandvitx trufat de Pota blava i Carxofa Prat amb copa de cava

Caneló de Carxofa Prat i botifarra negra amb xips de Carxofa Prat
Pota blava rostit amb prunes i confitura de Carxofa Prat

Pecat de xocolata

11. Major Trenta sis 28
Mousse de Carxofa Prat

Carxofa Prat farcides de brandada de bacallà 
Tataki de Pota blava i Carxofa Prat escabetxada

Arrop de Carxofa Prat

12. Marimorena 30
Bombó de foie i Carxofa Prat amb “Tocinillo De Cielo Salado”

Amanida amb Pota blava escabetxat, Carxofa Prat i poma caramel·litzada
Arròs al carbó amb Pota blava, sèpia, Carxofa Prat i escamarlà 

“Tiramisú” de Carxofa Prat, Pota Blava i botifarra del perol
Coulant de xocolata i sèsam amb gelat de gingebre

13. Mesón El Cortijo 32
Aperitiu de la xef

Carxofa Prat a l’estil donall
Pota blava Terra Nostra

Crema catalana casolana



14. Ona nuit restaurant 34
Carxofa Prat confitada amb romesco i te fumat

Ou Pota blava a baixa temperatura amb menestra vegetal del Parc Agrari 
Calçots, Carxofa Prat i sepionets de platja

Rodó de Pota blava, botifarra ecològica d én Genís i trompetes de la mort 
o Confit de polleta Pota blava, Carxofa Prat i patata confitada

Escuma de iogur eco artesà amb maduixes

15. Restaurant L’Àpat 36
Croquetes de Carxofa Prat 

Amanida amb Carxofa Prat, pit Pota blava escabetxat 
Raviolis de Carxofa Prat amb vinagreta de fruits secs 

Daus de cuixa de Pota blava, patates, Carxofa Prat
Base sacher, mousse de xocolata amb cafè, petazetas xocolata

16. Restaurant Casa Guijarro 38
Carxofa Prat amb cloïses

Pota blava amb llagostins
Delícia de préssec

17. Rústic & Co 40
Inspiració del dia 

Carxofa Prat amb all-i-oli ibèric amb mini amanida 
Pota blava Waldorf  

Temptacions de xocolata amb maracujà 

18. Sinfonía 42
Trilogia pratenca: cub de Carxofa Prat i pernil ibèric, Carxofa Prat amb pop i sal fumada, 

perla de guacamole amb gamba i “nachos” Pota blava farcit de Mató i trompetes de la mort
Timbal de pit de Pota blava amb trinxat del Prat, Carxofa Prat, carbassa 

i salsa de pebrots vermell amb poma
Esfera de xocolata amb confitura de Carxofa Prat i xarop de fruits vermell

19. This&That Co. 44
Aperitiu del xef

Petxina de pelegrí (vieires) amb yuzu miso i Carxofa Prat
Clamarata farcida de Pota blava amb salsa de tòfona negra i germinats

Postre de la casa 

20. Restaurant 5 by Paco Pérez · Hotel Das Stue 46
Selecció de tapes
Escarxofa del Prat

Arrós d’Escarxofa i Pernil • Pota blava & Calçots
Crema catalana amb maduixa i pebre
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Pota blava en pepitoria 
Ingredients:
Pota blava, ceba, farina, all, vi de xerès, brou de pollastre, 
ametlla en pols, ametlla en làmines, ou dur, llorer, oli, sal, 
pebre.

Elaboració:
Sofregim la ceba, daurem el Pota blava enfarinat.
A la cassola afegim l’all i el vi de xerès i l’ametlla en pols. Dei-
xem reduir el vi. Afegim el Pota blava , el llorer i el brou. Tapem 
i coem una hora i mitja.
Afegim l’ou i l’ametlla laminada.

Divendres de 20.30 a 23h
Dissabte de 13.30 a 16 h i 
de 20.30 a 23h

C. Jaume Casanovas, 6
EL PRAT DE LLOBREGAT
931 813 230 
axarquiarestaurant.com
info@axarquiarestaurant.com

 Axarquía Restaurant
 @axarquiarest
 @axarquiarestaurant

Axarquia
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TOMÁS RODRÍGUEZ 
xef del restaurant 
Axarquia

Aperitiu 
Aperitiu del dia

Primer 
Fajita de Carxofa Prat, pernil i beixamel

Segon 
Pota blava en pepitoria

Les postres 
Bescuit tebi de xocolata i cafè

Beguda 
Escollir entre cervesa Moritz Epidor o Moritz 33 cl i/o vi 

30 €
IVA INCLÒS
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Pota blava rostit a l’antiga 
amb pasta arrissada amb cirerols a les herbes 

Ingredients:
Fruita seca, Pota blava, espècies, verdures, licor i pasta.

Elaboració:
Tallem el pollastre a trossets de quarts, el condimentem i el 
posem a rostir. Macerem els cirerols amb herbes i preparem 
la pasta arrissada tipus espagetti.
Una vegada rostit, emplatem el Pota blava acompanyat de la 
pasta amb els cirerols.

De dilluns a divendres, per 
encàrrec.
Dissabtes 13:00 a 15:30 i 
de 21 a 23 h. · Diumenges 
de 13:00 a 15:30h

C. Jaume Casanovas, 163
EL PRAT DE LLOBREGAT
Tel. 93 379 41 11 
marce.84@hotmail.es

 Oeste Cal Marcelino

Bar Oeste
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MARCEL·LÍ BALTÀ 
gerent del Bar Oeste

Aperitiu 
Bomba

Primer 
Truita d’ou Pota blava amb Carxofa Prat, en salsa de 

tomàquet de la casa acompanyada d’espàrrecs verds

Segons 

Pota blava rostit a l’antiga 
amb pasta arrissada amb cirerols a les herbes

Postre 

A escollir de la carta

Beguda 
Escollir entre cervesa Moritz Epidor o Moritz 33 cl i/o vi 

 
25€

IVA INCLÒS
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Caneló de Pota blava rostit i Carxofa Prat 
Ingredients:
1 Pota blava, 2 caps d’alls, ceba de Figueres, tomàquet madur, 
pinyons, prunes, 1 copa de brandy 
Per la beixamel: ceba, llet, maicena, sal i pebre

Elaboració:
Fem el Pota blava rostit amb ceba, tomàquet, prunes i pi-
nyons.
Esmicolem el Pota blava, l’afegim la Carxofa Prat tallada molt 
fina i emplenem el caneló. Fem una beixamel i decorem.

De dimecres a diumenge 
de 13 a 16 h.
Divendres, dissabte i diu-
menge nit prèvia reserva 
Del 25 al 28 de març no se 
servirà el menú

Plaça de la Vila, 2
EL PRAT DE LLOBREGAT
Tel. 93 379 95 06
cafeterialavila@yahoo.es

 cafeteria la vila

Cafeteria
La Vila
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ANA Y GLORIA 
MARTÍNEZ 
xef de la Cafetería 
La Vila

Aperitiu 
Dip de Carxofa Prat i espinacs

Primer 
Gaspatxo de cireres amb uns saquets de bacallà

Segon 
Caneló de Pota blava rostit i Carxofa Prat

Les postres 
Postres casolanes

Beguda 
Escollir entre cervesa Moritz Epidor o Moritz 33 cl i/o vi 

25 €
IVA INCLÒS
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Fideuà de Pota blava i Carxofa Prat 
Ingredients:
Pota blava, Carxofa Prat, fideus, brou de Pota blava, ceba, 
tomàquet, pebrot vermell, all.

Elaboració:
Daurem el Pota blava desossat en una cassola ampla, retirem 
del foc.
Fem el sofregit de verdures a l’oli de fregir el Pota blava, la 
ceba, l áll, el pebrot i el tomàquet.
Quan estiguin ben estofat, afegim el Pota blava i 1 litre de brou 
que haurem fet amb el coll i les potes del Pota blava.
Deixem cuinar 1h ½  a foc molt lent.
Afegim les Carxofa Prat ben tallades i els fideus. 
A taula!

Tots els dies per sopar 
(amb reserva prèvia).

Divendres, dissabte i 
diumenge migdia.

Plaça Catalunya, 39-41
EL PRAT DE LLOBREGAT
Tel. 933 795 600 
www.centricgastrobar.com 
reservas@centricgastrobar.com

Metro L9 _ Cèntric

 centricgastrobar
 @centricgastro
 @centricgastrobar

 centricgastrobar

Cèntric 
GastroBar
By Ona nuit
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SUSANA ARAGÓN 
xef del restaurant 
Cèntric GastroBar

Aperitiu 
Mini caneló cruixent de Pota blava i Carxofa Prat

Primer 
Remenat d óus Pota blava, calçots i 

botifarró ecològic 
Segon 

Fideuà de Pota blava i Carxofa Prat
Les postres 

Flam de mató del Montseny
Beguda 

Escollir entre cervesa Moritz Epidor o Moritz 33 cl i/o vi 

25€
IVA INCLÒS
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Tres colors de Pota blava amb parmentier de patata
Ingredients:
Pota blava, oli, sal, alls, cebes, herbes provençals, conyac, 
brou pollastre, mongeta de Santa Pau, yuca.

Elaboració:
Fregir amb una mica d’oli d’oliva el Pota blava al costat de tres cebes, 
alls i unes herbes provençals. Una vegada daurat ruixarem amb un 
got de conyac i anirem afegint brou de pollastre durant aproximada-
ment una hora i mitja fins que la carn del Pota blava quedi melosa. 
Retirarem el Pota blava i ho desossarem afegint unes gotes de tint 
vermell perquè sigui nostra cresta. D’altra banda esmicolem la salsa 
fins a deixar una textura totalment uniforme. La mongeta de Santa 
Pau l’escalfarem al costat d’una mica de salsa de la reservada per 
unificar els sabors. Només queda bullir la yuca amb colorant blava i 
tallar-la a daus per fer la base del tres colors.
Muntar en el motlle per l’ordre indicat: Primer la yuca, al mig les 
mongetes i per últim el Pota blava desossat. Decorar amb làmines 
de porro fregit 
Parmentier de patata trufada: Bullir les patates fins que quedin ben 
tendres. Alleugerir la patata amb brou d’au, Philadelphia i aromatitzar 
amb una cullerada de tartufata negra.

Tots els migdies de dilluns 
a diumenge de 14 a 16h.

Parc del Riu 3-4
EL PRAT DE LLOBREGAT
Tel. 931 702 140 extensió 2 
padelbarcelonaelprat.com
info@deltarestaurant.com

 Padel-Barcelona-el-Prat
 @padelbcn_elprat
 @padelbcnelprat

Delta
Restaurant
Padel Barcelona-
El Prat
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MÓNICA MÚÑOZ 
xef del Delta restaurant

Aperitiu 
Croqueta casolana de Pota blava rostit

Primer 
Caneló de Carxofa Prat i bolets de temporada amb 

mousse de calçots
Segon 

Tres colors de Pota blava amb parmentier de patata
Les postres 

Mousse de violeta amb mango confitat 
i bola de gelat de xocolata blanca amb violeta

Beguda 
Escollir entre cervesa Moritz Epidor o Moritz 33 cl i/o vi 

25 €
IVA INCLÒS



017



018

Pota blava rostit amb rovellons i pastanaga  
Ingredients:
Pota blava, all, ceba, pastanaga, romaní, farigola, pebre en 
gra, llorer, una copa de conyac, un got de vi, rovellons, aigua 
i tomàquet natural.

Elaboració:
Salpebrem el Pota blava i li tirem la ceba, el romaní, la farigo-
la, la pastanaga, l’all i llorer. Posem a rostir el Pota blava. Al 
cap d’una hora tirem el tomàquet natural i en pocs minuts, 
posem la copa de conyac i el vi. Ho deixem 15 minuts rostint 
i afegim els rovellons. Ho deixem rostir unes 2 hores i mitja 
més i emplatem

Tots els dies de 13 a 16 h.

Carretera de la Marina, 97
EL PRAT DE LLOBREGAT
Tel. 93 179 57 12 
oliva_atl_kauai@hotmail.com

 el raco de espratta
 @el_raco_d_espratta

El Racó
d’Espratta
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ALBERTO RODRÍGUEZ
gerent del Racó 
d’Espratta

Aperitiu 
Xips de Carxofa Prat amb salsa romesco

Primer 
Canelons de vedella amb sofregit de 

Carxofa Prat i beixamel
Segon 

Pota blava rostit amb rovellons i pastanaga
Les postres 

Natilles casolanes amb neules
Beguda 

Escollir entre cervesa Moritz Epidor o Moritz 33 cl i/o vi 
 

30 €
IVA INCLÒS



019



020

Pota blava amb gírgoles de castanyer
Ingredients:
Pota blava, 2 cebes, 4 tomàquets madurs, 1 pastanaga, ca-
nyella, romaní, vi negre, sucre, alls, gírgoles de castanyer, oli 
d’oliva, sal i pebre.

Elaboració:
Separem les cuixes del Pota blava i les posem a rostir amb una 
ceba, dos tomàquets, la canyella i el romaní. Separem els pits 
i els guardem per fer un altre plat.
Torrem les carcasses al forn fins que agafin color i afegim una 
ceba tallada i una pastanaga tallada. Quan tot estigui ben tor-
rat ho posem amb una olla, ho cobrim de vi negre i ho posem a 
bullir fins que redueixi a 1/4 part. Laminem els alls i els fregim 
amb l’oli d’oliva fins que estiguin daurats. Els retirem i posem 
les gírgoles, les salem i les deixem coure a foc lent i tapades.
Un cop les cuixes de Pota blava estiguin ben cuites les desos-
sem i esqueixem. Barregem el Pota blava amb la ceba i el to-
màquet del rostit i ho posem al plat amb un motlle i a sobre 
posem una gírgola i uns alls fregits. Pel voltant, la salsa a la 
què hi haurem afegit una mica de sucre i sal.

De dilluns a diumenge 
de 13:30 a 15:30 i  de 
20:15 a 23:15
Diumenge de 13:30 a 15 h

Creu d’en Muntaner, 17, 
SANT JOAN DESPÍ
Tel. 934 771 050
www.follia.com
reserves@follia.com

 Restaurant-Follia
 @follia_com
 @restaurantfollia

Follia
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JÓ BAIXAS    
xef del restaurant 
Follia

Aperitiu 
Croqueta de Carxofa Prat i brie

Primer 
Crema de nyàmeres, ou Pota blava i Carxofa Prat

Segon 
Pota blava amb gírgoles de castanyer 

Les postres 
Soufflé de xocolata amb gelat d’avellanes 

Beguda 
Escollir entre cervesa Moritz Epidor o Moritz 33 cl i/o vi 

 

40€
IVA INCLÒS



021



022

Pota blava farcit de mató i trompetes de la mort 

Ingredients:
Cuixa de Pota blava, pit de pollastre, brou de pollastre, format-
ge mató, oli d’oliva, bolets i trompetes de la mort

Elaboració:
Es desossa el Pota blava. Fem la farsa ofegant ceba en oli 
d’oliva, incorporem els bolets, afegim una mica de vi blanc. 
Deixem que evaporin tots els líquids. Deixem refredar. Bar-
regem amb el formatge i amb això omplim el Pota blava. Es 
rosteix el Pota blava i es presenta acompanyat amb verdures 
saltades i patata raté.

De dilluns a diumenge de 
13:30 a 16 h.

Gran Vía 144, 08907 
L’HOSPITALET 
DE LLOBREGAT
Tel. 93 413 50 00 
www.restaurantbouquet.com
info@restaurantbouquet.com

 hesperiatower
 @HesperiaTower

Hotel 
Hesperia 
Tower
Restaurant
Bouquet
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FERNANDO VILLAR 
xef del restaurant 
Bouquet

Aperitiu 
Aperitiu del dia

Primer 
Risotto de verdures km 0 amb cruixent de Carxofa Prat

Segon 
Pota blava farcit de mató i trompetes de la mort

Les postres 
Tiramisú de cafè amb cruixent de fava de cacau

Beguda 
Escollir entre cervesa Moritz Epidor o Moritz 33 cl i/o vi 

36,50 €
IVA INCLÒS
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Crema de Carxofa Prat, cruixent de cap i pota, 
mascarpone i pa bufat  

Ingredients:
Per a la crema de Carxofa Prat: 1 kg de cors de Carxofa Prat netes i en una 
disolució de 95% d’aigua i 5 % d’acidifico ascórbico · 0.2 kg ceba tallada en 
brunouise · 2 litres de brou de gallina · 0.1 litres de nata per cuinar · 0.05 kg de 
mantega · 0.1 kg de patata monalisa tallada en galledes · oli verge extra · Sal · 
Pebre · Flor viola star • Per al cruixent de cap i pota: 0.05 kg de pebrot vermell 
en brunoise · 0.05 kg de pebrot verd en brunoise · 0.1 kg de ceba en brunoise · 
0.3 kg de cap i pota net i tallat en brunoise · 2 dents d’all · c/s de pasta tall · c/s 
de mantega aclarida -0.1 kg de tomàquet natural triturat

Elaboració:
Elaboració de la crema: Cuinem la ceba en l’oli, quan aquest ben sobregida 
afegim la Carxofa Prat i les patates les deixem 5 minuts sense parar de moure 
perquè vagin perdent l’aigua i a continuació afegim el brou de pollastre i la 
nata. Quan tenim tota la barreja cuita triturem amb la thermomix emulsionant 
amb la mantega i rectificant de sal i pebre. Passem la crema per un colador fi i 
reservem. Elaboració del cruixent de cap i pota: Sofregim l’all la ceba i els pe-
brots, seguidament afegim el tomàquet natural fins que aquest estigui comple-
tament cuit i per acabar afegim el cap i pota deixant que es cogui durant unes 2 
hores i sense parar de moure perquè no es pegui, deixem reposar la barreja en 
una gastronorm i refredem. Una vegada fred el cap i pota, tallem rectangles de 
5 cm x 2cm i els emboliquem amb la pasta tall, pintem amb mantega aclarida 
i ho pasem pel forn fins que aquest quedi cruixent i daurat.

De dilluns a diumenge 
de 13h a 16h i de 20h a 
23:15h.

Plaça d’Europa 45-47   
HOSPITALET DE 
LLOBREGAT
Tel. 932 973 500
www.hotelbarcelonaportafira.com
spiralportafira@h-santos.es

 hotelessantos
 @HotelPortaFira      

Hotel Porta  
Fira
Restaurant
Spiral

09

SAMUEL AGUILERA
xef del restaurant 
Spiral

Aperitiu 
Pa, ravioli líquid de tomàquet, pernil i el seu consomé

Primer 
Crema de Carxofa Prat, cruixent de cap i pota, 

mascarpone i pa bufat
Segon 

Lingot de Pota blava i “cochinillo” amb escalunyes 
caramelitzades, patata ratte risolee i cremòs de parmesà

Les postres 
El nostre impressionant Ferrero 

Beguda 
Escollir entre cervesa Moritz Epidor o Moritz 33 cl i/o vi

40 €
IVA INCLÒS
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Caneló de Carxofa Prat i botifarra negra 
amb xips de Carxofa 

Ingredients:
Carxofa Prat, botifarra negra, pasta wonton, sal, pebre.

Elaboració:
Saltar la Carxofa Prat deixant una part més cuita per fer la 
crema, i una altra al punt per facir el caneló.
En un cassola afegir la Carxofa Prat i la botifarra desfeta i fer 
una massa amb la què farcirem el caneló, embolicat en pasta 
wonton previàment escaldada.
Amb la resta de la Carxofa Prat que hem saltat, fem la crema 
per afegir a la beixamel i ja podem cobrir el caneló.
El decorem amb uns xips de Carxofa Prat, tallant la Carxofa 
Prat molt prima i fregida amb l’oli calent.

Sopars de totes les nits 
excepte diumenges, amb 
reserva prèvia.

C. Frederic Soler, 48
EL PRAT DE LLOBREGAT
Tel. 93 370 38 52 
www.lallunaenuncove.com 
info@lallunaenuncove.com

 La Lluna en un Cove
 @LaLlunaenunCove

La Lluna
en un cove

10

ROSA FARRÉS
xef del restaurant 
La Lluna en un cove

Aperitiu 
Sandvitx trufat de Pota blava i Carxofa Prat amb 

copa de cava
Primer 

Caneló de Carxofa Prat i botifarra negra 
amb xips de Carxofa

Segon 
Pota blava rostit amb prunes i 

confitura de Carxofa Prat
Les postres 

Pecat de xocolata
Beguda 

Escollir entre cervesa Moritz Epidor o Moritz 33 cl i/o vi

32 €
IVA INCLÒS
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Tataki de Pota blava 
Ingredients:
Pit de Pota blava, soja, vinagre, vi blanc, pebre negre en gra, 
llorer i clau.

Elaboració:
Posar els ingredients en una bossa al buit de cocció i coure a 
65 º durant 25 minuts.
Reduir el suc i marcar el Pota blava amb el foc fort. Escolapar, 
decorar i servir.

Dinars de 13 a 16 h.
Sopars de 21 a 23 h.

C. Major, 36 
GAVÀ
Tel. 936 626 652 
www.major36.com 
restaurant@major36.com

Major 
Trenta sis 
restaurant

11

MANEL ARMENGOL 
xef del Major Trenta 
sis restaurant

Aperitiu 
Mousse de Carxofa Prat

Primer 
Carxofa Prat farcida de brandada de bacallà 

Segon 
Tataki de Pota blava i Carxofa Prat escabetxada

Les postres 
Arrop de Carxofa Prat

Beguda 
Escollir entre cervesa Moritz Epidor o Moritz 33 cl i/o vi 

30 €
IVA INCLÒS
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“Tiramisú” de Carxofa Prat, Pota Blava 
i botifarra del perol  

Ingredients:
Carxofa Prat, pit Pota blava, mascarpone, ous, cointreau i botifarra de perol.

Elaboració:
Escalivar la Carxofa Prat, pelar, i triturar el cor amb mascarpone, rovell 
d’ou i albúmina. Muntar. 
Marinar el pit de Pota blava amb cointreau durant 24h i confitar amb 
oli suaument. Reservar.
Fondre la botifarra al bany maria i emmotllar. Deixar reposar 12h. Tallar 
la botifarra en forma de discos. Omplir el recipient amb la massa de 
Carxofa Prat. Torrar la botifarra de perol en planxa, col·locar sobre la 
massa. Afegir més massa. 
Tallar làmines primes de pit de pollastre i col·locar a sobre i acabar de 
cobrir amb més massa de tiramisú. 
Pols de Carxofa Prat i te verd: Assecar la Carxofa Prat i triturar fins a 
aconseguir el pols. Barrejar amb te verd i espolvoretjar sobre el tiramisu.

De dimarts a dissabte 
de 13 a 15.45h
Dijous, divendres i 
dissabte de 20.30 a 23 h.

Ronda Sant Ramón, 151, 
local 4
SANT BOI DE LLOBREGAT
Tel. 93 630 66 06
reservas@marimorena.es

Marimorena

12

ALBERT MENDIOLA   
xef del Marimorena 
Restaurant

Aperitiu 
Bombó de foie i Carxofa Prat amb “Tocinillo de Cielo Salado”

Primer 
Amanida amb Pota blava escabetxat, Carxofa Prat i 

poma caramel·litzada
Segon 

Arròs al carbó amb Pota blava, sèpia, 
Carxofa Prat i escamarlà   

 i “Tiramisú” de Carxofa Prat, Pota Blava 
i botifarra del perol

Les postres 
Coulant de xocolata i sèsam amb gelat de gingebre

Beguda 
Escollir entre cervesa Moritz Epidor o Moritz 33 cl i/o vi

40 €
IVA INCLÒS
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Pota blava Terra Nostra
Ingredients:
Pota blava, sal, pebre, ceba, ous Pota blava, rulo de formatge 
de cabra, espàrrecs verds, oli d’oliva, maduixots, pinyons

Elaboració:
Desossem el Pota blava i el farcim de truita francesa feta amb 
ous Pota blava, amb rulo de formatge de cabra i espàrrecs verds. 
Un cop farcit, el lliguem amb una malla i l’introduïm a una cas-
sola amb oli d’oliva a foc fort. Quan quedi segellat per tots els 
costats, introduïm quatre cebes ben picades, salpebrem el rodó 
de Pota blava i deixem que la ceba es caramelitzi. Quan aquest 
estigui al punt, posem una copa de brandy i un brou de pollastre 
que prèviament hem fet amb la carcassa del Pota blava, amb un 
temps de cocció d’una hora i trenta minuts aproximadament.
Quan quedi al punt li treiem la malla i el tallem amb un gruix 
de 3 centímetres aproximadament. Prèviament saltem les 
maduixes amb una mica d’oli i una mica de Pedro Ximénez 
i deixem reduir. 

De dilluns a diumenge de 
13 a 16 h.

Estany de la Magarola, 5-7  
EL PRAT DE LLOBREGAT
Tel. 933 793 554
www.mesoncortijo.com 
jcruzru@hotmail.com

 Mesón el Cortijo amb 
     Posat Morat

Mesón
El Cortijo

13

MARIA CHAVES
xef del Mesón 
El Cortijo

Aperitiu 
Aperitiu de la xef

Primer 
Carxofa Prat a l’estil donall

Segon 
Pota blava Terra Nostra

Les postres 
Crema catalana casolana

Beguda 
Escollir entre cervesa Moritz Epidor o Moritz 33 cl i/o vi 

28 €
IVA INCLÒS
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Rodó de Pota blava, botifarra ecològica d én Genís i 
trompetes de la mort

Ingredients:
1 Pota blava, ½ Kg de botifarra ecològica, trompetes de la mort, 
patata, suc del rostit

Elaboració:
Confitem el Pota blava i el desossem. Barregem amb la botifarra 
i les trompetes de la mort.
Fem uns “rollitos” i filmem. Passem el “rollito” per la paella ben 
calenta, fem un parmentier, posem una llàgrima al plat i damunt 
el “rollito” de Pota blava ben calent.
Decorem amb unes trompetes de la mort i el suc del rostit que 
hem preparat amb les potes i coll del Pota blava.  A taula!

De dimarts a dissabte nits. 
Dissabtes, diumenges i 
festius migdia.

C. Joan Cirera i Pons, 13-
15 (cantonada C. Lleida)
EL PRAT DE LLOBREGAT
Tel. 934 785 012 
www.onanuit.com
reservas@onanuit.com
Restaurant Slow Food Km0
Metro L9 _ Cèntric (200 mts)

 onanuit 
  @onanuit

 onanuitrestaurant 

Ona nuit
restaurant

14

SUSANA ARAGÓN 
xef del Ona nuit 
restaurant

Aperitiu 
Carxofa Prat confitada amb romesco i te fumat

Entrant 
Ou Pota blava a baixa temperatura amb menestra 

vegetal del Parc Agrari 
Primer 

Calçots, Carxofa Prat i sepionets de platja
Segon

Rodó de Pota blava, botifarra ecològica d én Genís i 
trompetes de la mort 

 o
Confit de polleta Pota blava, Carxofa Prat 

i patata confitada
Les postres 

Escuma de iogur eco artesà amb maduixes
Beguda 

Escollir entre cervesa Moritz Epidor o Moritz 33 cl i/o vi 

35 €
IVA INCLÒS
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Raviolis de Carxofa Prat amb vinagreta 
de fruita seca

Ingredients: Carxofa Prat, cansalada, pasta wanton. 
Per la vinagreta: ametlles torrades, avellanes torrades, anous, 
oli, sal, vinagre fórum cabernet sauvignon. 

Elaboració:
Netelar les carxofes fins tenir només els cors, bullir-los. 
Tallar la cansalada a trossets molt petits i fregir-los en un pa-
ella fins que quedin torradets. 
Passar-ho tot junt per la màquina dels canelons junt amb l’oli 
que ens ha deixat la cansalada. 
Bullir la pasta wanton 2 minuts. 
Muntar el ravioli. 
Per fer la vinagreta, picar en un morter els fruits secs, afegir-hi 
l’oli, la sal, i el vinagre.

Nits de dimarts a dissabte 
i dissabte migdia
Preguem reserva prèvia 
del menú.

Del Carril, 38 baixos 
MOLINS DE REI
Tel.936 680 558
www.restaurantlapat.cat
restaurantlapat2000@gmail.com

 lapat.molinsderei
 @lapatmolinsderei   

Restaurant
L’Àpat

15

JOAN FERNÁNDEZ
xef del restaurant 
L’Àpat

Menú degustació

Croquetes de Carxofa Prat
Amanida amb Carxofa Prat, pit Pota blava escabetxat 
Raviolis de Carxofa Prat amb vinagreta de fruita seca

Daus de cuixa de Pota blava, patates, Carxofa Prat
Les postres 

Base sacher, mousse de xocolata amb cafè, 
petazetas xocolata

Beguda 
Escollir entre cervesa Moritz Epidor o Moritz 33 cl i/o vi 

33 €
IVA INCLÒS
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Pota blava amb llagostins 
Ingredients:
Pota blava, llagostins, ceba, pebrot, tomàquet vermell i verd, 
all, sal, pebre i pebre vermell, vi blanc i brou d’au.

Elaboració:
Es daura el Pota blava. Una vegada queda daurat el Pota blava 
es posen els llagostins en l’oli del Pota blava. Quan queden 
marcats els llagostins es retiren i es posen les verdures a sofre-
gir. Una vegada sofregides les verdures, es posa el tomàquet, 
pebre vermell, pebre i ràpidament el vi blanc. 
S’introdueix el Pota blava en l’olla i es cobreix amb brou d’au 
fins al seu final de cocció (50 minuts). Transcorregut aquest 
temps s’introdueixen els llagostins i es deixen 3 minuts més 
de cocció.

De dilluns a diumenge 
12.30 a 16.30 h.

Passatge Felipe Trapero, 11
EL PRAT DE LLOBREGAT
Tel. 933 794 155 
www.casaguijarro.com
antonio@casaguijarro.com

 Restaurant-Casa-Guijarro

Restaurant
Casa 
Guijarro

16

ROSARIO PERALES 
xef del restaurant 
Casa Guijarro

Primer 
Carxofa Prat amb cloïses

Segon 
Pota blava amb llagostins

Les postres 
Delícia de préssec

Beguda 
Escollir entre cervesa Moritz Epidor o Moritz 33 cl i/o vi 

 

30 €
IVA INCLÒS
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Carxofa Prat amb all-i-oli ibèric amb mini amanida
Ingredients:
Carxofa Prat, oli, all, llet, os de pernil ibèric, brou de verdures 
fet amb pastanaga, ceba, api, all i llorer 

Elaboració:
Cuinar la Carxofa Prat amb brou de verdures durant 10 minuts. 
Quan està tendra, retirar i reservar.
Al brou de verdures sobrant posar-li els ossos de pernil, deixar 
reduir i després refredar.
Fer el all-i-oli amb la barreja de llet, oli i la reducció del brou 
de pernil refredat.
Emplenar Carxofa Prat amb l’all-i-oli d’ibèric i gratinar.
Muntar una barreja d’enciams al centre del plat i posar Carxofa 
Prat. Acabar amb una vinagreta.

De dilluns a divendres de 
13 a 16h. (sota comanda)
Dissabtes i diumenges de 
13.30 a 16 h.

Castella, 33
EL PRAT DE LLOBREGAT
Tel. 933 701 403 
www.rusticrestaurant.com
virgilio@rusticrestaurant.com

 rustic&dolmar
 @rusticdolmar

Rústic & Co

17

VIRGILIO CONTERO
xef del restaurant 
Rústic & Co

Aperitiu 
Inspiració del dia 

Primer 
Carxofa Prat amb all-i-oli ibèric amb mini amanida 

Segon 
Pota blava Waldorf 

Les postres 
Temptacions de xocolata amb maracujà

Beguda 
Escollir entre cervesa Moritz Epidor o Moritz 33 cl i/o vi 

30 €
IVA INCLÒS
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Trilogia pratenca: cub de Carxofa Prat i pernil ibèric, 
Carxofa Prat amb pop i sal fumada, perla de guacamole 

amb gamba i “nachos”
 Ingredients:

• Pernil ibèric, Carxofa Prat, farina, mantega, llet i pa ratllat  
• Carxofa Prat, pop, sal fumada, pebre vermell de la Vera, oli 
d’oliva, ceba confitada • Advocat, ceba, tomàquet, pebrot ver-
mell, verd i groc, gamba i tabasco.

Elaboració:
• Cub pernil ibèric, Carxofa Prat, farina, mantega, llet i pa ratllat. 
Amb aquests productes fem una massa de croquetes i li donem 
forma quadrada i la fregim 
• Carxofa Prat, Pop, sal fumada, pebre vermell de la Vera, oli d’oli-
va, ceba confitada: Confitem la Carxofa Prat, una mica de ceba i 
una patata. Per una altra banda, coem el pop i fem un montadito. 
• Perla de guacamole amb gamba i nachos: Advocat, ceba, to-
màquet, pebrot vermell, verd i groc, i tabasco. Fem al guacamole 
i muntem la perla, que decorarem al nostre gust.

De dilluns a diumenge 
de 13 a 15.30 h i de 20 a 
22:30 h amb reserva prèvia

Av. Remolar, 46
EL PRAT DE LLOBREGAT
Tel. 93 378 83 33
ww.salleshotels.com  
restcdp@salleshotels.com

 salleshotels  
 @salleshotels   

Sinfonía
Hotel Ciutat 
del Prat

18

JOAN FIGUERAS
xef del restaurant 
Sinfonía

Primer 
Trilogia pratenca: cub de Carxofa Prat i pernil ibèric, 
Carxofa Prat amb pop i sal fumada, perla de guacamole 

amb gamba i “nachos” 
Segon 

Timbal de pit de Pota blava amb trinxat del Prat, 
Carxofa Prat, carbassa i salsa de pebrots vermell amb poma

Les postres 
Esfera de xocolata amb confitura de Carxofa Prat i 

xarop de fruits vermell
Beguda 

Escollir entre cervesa Moritz Epidor o Moritz 33 cl i/o vi

29 €
IVA INCLÒS
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Calamarata farcida de Pota blava amb salsa de 
tòfona negra i germinats

Ingredients:
Pasta calamarata, nata, Pota blava, tòfona negra, oli de tòfo-
na negra, tòfona negra, germinats, cibulet, porros, all, ceba 
tendra, oli d’oliva, sal i pebre.

Elaboració:
Trossegem el Pota blava i després el confitem en oli a 90 graus 
per 4 hores, després l’esmicolem i reservem. A continuació 
coem la pasta en aigua bullint per 6 minuts aproximadament 
i refredem en aigua i gel. D’altra banda, fem totes les verdures 
en una cassola i finalment incorporem el Pota blava esmico-
lat a la cassola amb les verdures ben fetes, barregem bé i re-
servem. D’altra banda, esmicolem la tòfona negra amb el seu 
suc i anem emulsionant-lo amb l’oli de tòfona com si fos una 
maionesa i finalment amb la nata fem una reducció. En aquest 
punt, escalfem la pasta abans d’emplatar.

Dijous i divendres 20:30 a 
23 h. • Dissabte de 13.30 a 
16h i de 20.30 a 23 h.
Amb reserva prèvia

C. Amadeu Torner, 41
L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT
Tel. 933 372 277 
thisandthatco.com
info@thisandthatco.com

 This & That co.
 @Thisandthatco
 @thisandthatco  

This & That
Co.

19

PABLO CARRIZO 
Co-propietari 
del restaurant 
This&That Co.

Aperitiu 
Aperitiu del xef

Primer 
Petxina de pelegrí (vieira) 

amb yuzu miso i Carxofa Prat
Segon 

Calamarata farcida de Pota blava amb salsa 
de tòfona negra i germinats

Les postres 
Postres de la casa

Beguda 
Escollir entre cervesa Moritz Epidor o Moritz 33 cl i/o vi

35€
IVA INCLÒS
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Escarxofa del Prat 
Ingredients:
Carxofa Prat, nata liquida, nou moscada, sal fina, oli d’oliva 
verge, textura xantana, trufa negra, flor de borraja.

Elaboració:
• Per la Carxofa Prat: Netejar, tornejar, escaldar la Carxofa Prat. 
Un cop escaldades, s’han d’envasar al buit amb una mica d’oli 
d’oliva i la cuinem al roner a 85º durant 40 minuts. Refredem 
amb aigua i gel, tallem la Carxofa Prat en quarts i les saltem.
• Per la crema de  Carxofa Prat: Netejem la Carxofa Prat i les 
coem amb aigua justa. Un cop la Carxofa Prat está ben cuita 
la barregem amb la resta d’ingredients i triturem bé amb la 
Thermomix. Ho colem tot.
• Per la trufa: Laminem.
• Per les xips de Carxofa Prat: Netegem i tornegem la Carxofa 
Prat. Les tallem fines amb la màquina de tallar embotits. Les 
posem durant 30 minuts en aigua i gel amb una mica d’àcid 
ascòrvico. Eixuguem, enfarinem i fregim.

De dimarts a dissabte de 
18.30 a 22 h.

Drakestraße, 1 
BERLÍN · ALEMANYA
Tel. 0049 30 311 722
www.das-stue.com 
www.5-cinco.com

 Paco Pérez at Das Stue
 @kitchendasstue

Restaurant
5 · Hotel 
Das Stue
PACO PÉREZ, xef de 
Restaurant Miramar 
(2* Michelin), Enteca 
(2* Michelin), 5 de 
l’Hotel Das Stue 
(1* Michelin), l’EGGS 
i La Royale

MONTY AGUILÓ WRAY 
xef executiu del 
restaurant 5 de l’Hotel 
Das Stue (Berlín)

Aperitiu 
Selecció de Tapes

Primer 
Escarxofa del Prat

Segon 
Arròs d’Escarxofa Prat i Pernil

Tercer
Pota blava & Calçots

Les postres 
Crema catalana amb maduixa i pebre

Beguda 
Escollir entre cervesa Moritz Epidor o Moritz 33 cl i/o vi

50 €
IVA INCLÒS
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Vam conèixer a Monty Aguiló Wray, xef executiu del restaurant Cinco de l’Hotel Das Stue de Berlín, 
regentat pel xef Paco Pérez. Vam connectar ràpidament, i d’aquesta trobada va sorgir la idea de col-
laborar en els nostres projectes gastronòmics lligats al producte del Baix Llobregat, i ens vam posar 
a treballar per oferir un menú de Pota blava i Carxofa Prat al Març Gastronòmic 2016. Arrenca l’inici 
de la nostra col·laboració, i durant aquest any organitzarem diversos actes per donar protagonisme 
als nostres productes a Berlín, ciutat de referència dins de la gastronomia europea.
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Carrer Riu Llobregat

Ronda de Llevant

Carrer Riu Túria

Parc del Riu

Carretera de l’Aviació

AUTOVIA DE CASTELLDEFELS

RIU LLOBREGAT

RENFE

Ronda de Llevant

• EL PRAT

• L’HOSPITALET  SANT JOAN DESPÍ •
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BERLIN • 
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PATROCINADOR
PRINCIPAL

Disseny: domingorecreativos.com • Fotografies plats: Vanesa Martínez • Fotografies xefs: Elena Álvarez

AMB EL SUPORT

ORGANITZA
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1.  Axarquia  08
 c. Jaume Casanovas, 6 
2. Bar Oeste  10
 c. Jaume Casanovas, 163 
3. Cafetería La Vila  12 
  Plaça de la Vila, 3 
4.  Cèntric GastroBar by Ona nuit 14
         Plaça Catalunya 39-41 
5. Delta Restaurant Padel BCN-El Prat 16
         Parc del Riu, 3-4
6. El Racó d’Espratta  18 
         Carretera de la Marina, 97 
7. Follia 20 
 Creu d’en Muntaner, 17 (St. Joan Despí) 
8. Hotel Hesperia Tower 22  
         Gran Via, 144 (L’Hospitalet) 
9. Hotel Santos Porta Fira 24 
 Plaça d’Europa (L’Hospitalet) 
10. La Lluna en un cove 26  
 c. Frederic Soler, 48 
11.  Major Trenta sis 28  

c.Major, 36 (Gavà) 
12. Marimorena 30 
 C. Ronda de St Ramón, 145  
 local 3 (Sant Boi) 
13.  Mesón El Cortijo 32 
 c. Estany de la Magarola, 5-7 
14.  Ona nuit restaurant 34  

c. Joan Cirera i Pons, 13-15 (c. Lleida) 
15.  Restaurant L’Àpat 36  

c. del Carril, 38 (Molins de Rei) 
16.  Restaurant Casa Guijarro 38 
 Passatge Felipe Trapero, 11 
17. Rustic & Co 40 
 C. Castella, 33 
18.  Sinfonía 42 
 Av. del Remolar, 46 
19. This & That Co. 44 
 c. Amadeu Torner, 41 (L’Hospitalet) 
20. 5 by Paco Pérez · Hotel Das Stue 46 
 Drakestraße, 1 · Berlín · Alemanya

Carrer Riu Llobregat

Ronda de Llevant

Carrer Riu Túria

Parc del Riu

Carretera de l’Aviació

AUTOVIA DE CASTELLDEFELS

RIU LLOBREGAT

RENFE

Ronda de Llevant

• EL PRAT

• L’HOSPITALET  SANT JOAN DESPÍ •
SANT BOI •

GAVÀ •

MOLINS DE REI •

BERLIN • 
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