
IX Jornades gastronomiques
de la taronja

del 19 
de gener

a l'11
de febrer



Bombora s Gastro  heladeria, ,,
Pl. Estany Colombrí, 1 ·  Telèfon de reserves 616978148

Menú desdejuni:

-  Suc natural de clementina del terreny.
-  Xocolate a la tassa amb sabors de taronja i canella.
-  Torrada de pa rústic amb melmelada de taronja amarga.

Preu:
6 €

Horari: 
Dissabte i diumenge de 9 a 11 h.



C irculo frutero 
C/ Sant Vicent, 18 ·  Telèfon 964 055 444

Menú degustació:
- Delícia de taronja
- Crema de taronja i carlota

- Salmó al forn amb salsa de taronja
- Magret d'ànec a la taronja
Postres:
 - 'Bavaroise' de taronja
-  Pa i Café

Preu:
18€ (beguda no inclosa) 

Horari (amb reserva prèvia):
de dilluns a divendres (al mig dia)

Dissabtes i diumenges dinars i sopars 

,



Restaurant Da Paolo
C/ Sant Vicent, 34 Telèfon 964 515 256

Entrants:
-Amanida de guatlla amb vinagreta de cítrics.
-Caneló d'ànec amb foie a la taronja.

Plat principal a triar:
-Rellom ibèric amb parmentier de llimó i salsa de taronja.
-Lluç al cava i taronja

Postres: 
-Pannacotta de taronja 

Preu: 
20€ (beguda no inclosa) 

Horari (amb reserva prèvia):
de dimarts a diumenge dinars;

divendres i dissabte també sopars.



Restaurante El Arenal 
Av. Mediterrània, s/n- Port de Borriana · Telèfon 964 58 50 10

Entrants: 
-Amanida tropical amb taronja
-Paté de ‘cabracho’ i taronja
-Rotllet de salmó i gules amb vinagreta de cítrics

Segon a triar: 
-Salmó amb crema de mandarines
-Rellom amb mostassa i taronja

Postres:
-Crema catalana amb escuma de taronja
-Café i beguda (canya, refresc, copa de vi de la casa o aigua)

Preu: 
18€ 

Horari:
de dilluns a diumenge, dinars i sopars 



El Trinquet pintxos i tapes
C/ Mare de Deu de la Paloma, 4 · Telèfons 964 83 81 08 / 637 65 56 80

Entrants:
-Tartar de bacallà amb cítrics.
-Pastes fullades de carabassa a la taronja amb foie i xarop bal-
sàmic.

Plats principals:
-Arròs salvatge amb rollets de tilapia a la taronja.
- 'Ossobuco’ a la crema de cítrics.

Postres: 
-Bescuitets de llet condensada i taronja amb sorbet de manda-
rina. 
-Café. 

Preu: 
18€ (beguda no inclosa) 

Horari:
De dilluns a dissabte dinars i divendres també sopars



Restaurant Mestral
Carrer Major, 9 ·  Telèfon 964 591 635

Entrants: 
-Caramels de foie i taronja
-Cruixent de polp de la nostra llotja sobre llit de iuca.
-Amanida de brots tendres amb navelate, bacallà, olives i amani-
ment especial

Plat principal a triar: 
-Llenguado a l'ametla amb crema de taronja, acompanyat de 
cuscús de coliflor a l'aroma de marisc
-Costelletes empanades de cabrit amb sabor a muntanya sobre 
parmentier de dàtils i taronja.

Postres:
-Bescuit de xocolata al cointreau amb crema de taronja. 
-Cafè o infusió

Preu: 
21€ (beguda no inclosa) 

Horari  (amb reserva prèvia):
De dilluns a dissabte dinars i sopars.  Diumenge tancat.



Restaurant Nautic
C/ Zona de serveis · Telèfon 964 586 112

Entrants individuals:
-Amanida de formatge de Burgos, encenalls de taronja, nous i salsa 
de taronja ‘sanguina’.
-Pasta fullada de creïlla, foie i taronja confitada amb all i oli gratinat.
-Sorbet de licor de mandarina fet a Borriana.
Segon (un a triar):
-Pasta fullada farcida de galta ibèrica i beixamel de taronja sobre 
puré de creïlla i carabassa amb salsa de nabius. 
-Lluç a la graella sobre fons de taronja confitada a l'aroma de ‘ver-
mouth’.
-Arròs amb polp i all i oli de taronja.
Postres individuals: 
-Flam de xocolata i bescuit de taronja caramelitzada.

Preu: 
25€  (beguda i café no inclosos) 

Horari:  de dimarts a diumenge de 13:00 a 16:00
 divendres i dissabte de 20:30 a 23:00

,



Pizzeria Ristorante Pinocchio
C/ Escullera de Ponent, 1 · Tel. 964 586 513

We are the world: 
La taronja corrillera.

 1. - Perú: de Lima a Taronja
 2. - Marroc: huuummm ... us
 3. - Itàlia: arancione, che è ciò che è?
 4. - Japó: taranjapo fusion
 5. - Alemanya: pujen, taronjen, baixen

Preu: 
20'50€  (beguda i café no inclosos)  

Horari :
dilluns tot el dia i dimarts nit, tancat. Resta obert.



P izzeria Roma
Avgda. Corts Valencianes, 43 · Telèfon 964 51 66 75

Entrants centre taula:
-Muntadets de botifarra, calamars i tagliatelle de sèpia amb maio-
nesa de taronja
-Carpaccio de llagostins amb vinagreta de taronja picant
-Tartar de tonyina i taronja marinada en soia
Segons a triar:
-Spaghetti arrabiata arancio amaro
-Corder al forn amb caramel de taronja
Postres: 
-Coqueta de taronja i mel
-Beguda i café

Preu: 
20€  

Horari:
Sopars de dimarts a diumenge.

No és imprescindible reserva, però es recomana.

,



Restaurante Morro
Escullera de ponent, s/n · Telèfon 964 585 996

Entrants: 
-Amanida d'alvocat i taronja
-’Ceviche’ de corvina en suc de cítrics
-Tiradeta de polp a la vinagreta
Segons: 
-Fideuà o arròs del senyoret amb all i oli de taronja
-Salmó a la taronja
Postres:
-Bescuit de mandarina amb encenalls de xocolata

Preu: 
25€  (beguda no inclosa) 

Horari (amb reserva prèvia):
De dilluns a divendres de 13:00 – 16:00



Restaurant Savarin
Avgda/ Mediterrània, 42 · Telèfon 964 585 081

Entrants:
- 'Tartar’ de salmó amb cítrics
-Polp amb puré de creïlla i taronja
-Tempura de verdures amb ‘blaze’ de mandarines
Dinars:
-Arròs amb ànec a la taronja
Sopars: 
-Llobarro al ‘papillote’ amb taronja sanguina
Postres:
-Mousse de taronja

Preu: 
22€ (beguda no inclosa) 

Horari:
Dimecres tancat 

Dinars: dilluns, dimarts, dijous, divendres, dissabte i diumenge. 
Sopars: divendres i dissabte 

,



Scala Restaurant
C/ Barranquet, 1, baix · Telèfon 964 052 099

Menú

-Amanida temperada de creïlles, polp i taronja.
-Tempura de carxofes farcides de mousse d'oca a la mel de taronja.
-Corvina al forn sobre quinoa verd i tiradet de taronja.
-Presa ibèrica amb puré de coliflor, bolets i taronja confitada.

Postres:

-Crema borrianera torrada
-Café

Preu: 
22'50€  (beguda no inclosa) 

Horari:
De dimarts a diumenge servei de dinars

Divendre i dissabte també servei de sopars 



1- Bómbora's Gastro-heladería
2- Círculo frutero
3- Restaurant Da Paolo
4- Restaurante El Arenal
5- El Trinquet pintxos i tapes
6- Restaurant Mestral

7- Restaurant Nàutic
8- Pizzeria Ristorante Pinocchio
9- Pizzería Roma
10- Restaurante Morro
11- Restaurant Savarín
12- Scala Restaurant
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