
IV JORNADES 
GASTRONÒMIQUES 
DEL POLP I LA SÉPIA 

A BORRIANA 
del 13 al 29 d'abril 



Restaurant Savarin 

Ensalada de còctel de polp 

Carpaccio de polp amb puré de creïlla i allioli 

Sepionet a la planxa amb salsa romescu 

Dinars: 
Fideuà de polp i sépia 

Sopars (a triar): 
Mandonguilla de sépia amb salsa marinera 

o 
Guisat de polp 

Prostre: Panna cotta amb dolç de llet

25 € per persona 
Beguda no inclosa 
De dilluns a diumenge de 13.30 a 15.30 h i de 21 a 23 h. Dimecres 
tancat.

avda. Mediterrània, núm. 42 

Telèfon de reserves 964 58 50 81 



Ristorante Da Paolo 

Degustació d'entrants: 

Ensalada de polp 

Mandonguilles de carn amb sépia i salsa d'ametles 

Plat principal: 

Arròs melós de polp de roca amb carxofes 

Postres: 

Pastís de la iaia

20 € per persona 
Beguda no inclosa 
De dimarts a diumenge, només dinars, de 13.30 a 15.00 h. 
Divendres i dissabte també sopars a partir de 20.30h 

c/ Sant Vicent, 34 

Telèfon de reserves 964 51 52 56 



Restaurant Nàutic

Polp sobre puré de creïlla i allioli negre amb vinagreta 
d'aceto balsàmic 

Foie a la graella sobre sépia bruta 

Ous remenats amb gambes, sépia, polp i carxofa 

Nius de pasta italiana i aromes del mar amb polp, sépia i 
eriçó 

Timbal d'arròs negre amb polp, sépia i allets 

Gelat de sorbet de mandarina i mousse de xocolata amb 
un toc especial de licor de maduixes amb nata.

25 € per persona 
Beguda i café no inclosos 
De dimarts a diumenge de 13 a 16 h. Divendres i dissabte de 20.30 
a 23 h 

Zona de serveis 

Telèfon de reserves 964 58 61 12 – 650 864 640 

info@restaurantenauticoburriana.com 

www.restaurantenauticoburriana.com 



Restaurant Mestral

Taula degustació (2 persones) 

Croquetes de polp 

Pastes fullades de sépia i sobrassada 

Guisat de polp a l'estil mariner 

Sépia amb allioli verd 

Polp amb ceba 

Sépia amb carxofes i cloïsses 

Polp a la planxa sobre parmentier de cachelo i col 
llombarda

17 € la taula 
Beguda, postres i café no inclosos 
Imprescindible reserva prèvia 
De dilluns a dissabte, dinars i sopars. Diumenge tancat

c/ Major, 9 

Telèfon de reserves 964 59 16 35 



Bómbora’s Gastro-heladería

Tapes: 
 

Mandonguilles de sépia Burrianera en salsa de 
piquillo.   4 € 

 
Marmitako Burrianero de Polp.   3 €

Els preus de les tapes no inclouen la beguda. 
Dissabte i diumenge de 12 a 15 h.

pl. Estany Colombrí, 1 

Telèfon de reserves 616 978 148 



Restaurant Rita & Pepa

Cebiche de Polp 
 

Tires de sépia i carxofa confitada amb vinagreta de 
pistatxos. 

 
Fideuà de verdures i sepionet 

 
Pastís de formatge

20 € per persona 
Beguda no inclosa 
De dimarts a diumenge, de 13.30 a 15.30 h. Només dinars. 

Escullera de Ponent s/n, local 1 

Telèfon de reserves 606 713 727 



Scala Restaurant

Tacs mexicans de polp amb truites de panís i 
guacamole 

 
Tosta de sépia i gambón amb allioli al gratinat 

 
Guisat de polp i sépia amb bolets 

 
Tiramisú de caramel

22 € per persona 
De dimarts a diumenge, dinars. Divendres i dissabte també sopars. 

c/ Barranquet, 1 

Telèfon de reserves 964 05 20 99 



Restaurant San Marino

Degustació d'entrants: 
 

Polp roquer gratinat al forn 
 

Sépia tendra a la planxa amb allets i algues. 
 
 

Segon: 
 

Arròs melós de sépia i polp amb allets 
 
 

Postres: 
 

Degustació de postres casolanes 
 

22,50 € per persona 
Beguda no inclosa 
Només a migdia. Imprescindible reserva prèvia 

avda. Mediterrània, 5 

Telèfon de reserves 964 58 58 46 



Gastro-bar Ca la Rosa

Ensalada de polp 
 

Sépia planxa amb alfàbega 
 

Pastes fullades  de polp amb allioli 
 
 

Plat principal: 
 

Fideuà negra 
 
 

Una beguda, postres i cafè 
 
 
 

23 € per persona 
Divendres i dissabte migdia sempre amb reserva prèvia. 

c/ Roberto Roselló Gasch, 3 

Telèfon de reserves 609 120 292 



Restaurant El Arenal

Entrants: 
Còctel de polp amb verdures 

Sépia brutesca amb ceba 
Polp a la brasa amb puré de l'àvia 

 
Segon: 

Paella de sépia i allets tendres 
 

Postres: 
Degustació de pastissos casolans 

 
Una beguda, vi, refrescs o cervesa 

 
Cafè  

 
 

25 € per persona 
Dinars i sopars. Mínim dues persones. 

avda. Mediterrània, s/n (edifici Confraria de Pescadors) 

Telèfon de reserves 964 58 50 10 



Restaurant Casa Lola 

Entrants: 
Còctel de polp 

Saltat de verdures de temporada i sépia fresca de 
Borriana 

 
Principal: 

Rossejat de sépia 
o 

Melós de sépia i carxofa 
 

Postres: 
Postres casolanes 

 

22 € per persona 
Beguda no inclosa 
Imprescindible reserva prèvia 
De dimarts a diumenge, de 13.30 a 15.30 h 

c/ Juan Bautista Rochera, 5 

Telèfon de reserves 964 04 69 54 



La Blava Restaurant 

Entrants: 
Polp de Borriana brasejat sobre coixí d'humus 

Guisat de sépia al vi en la seua tinta 
 

Principal: 
Arròs o fideuà (mínim dues persones) 

Festa del polp i la sépia amb galeres del terreny 
 

Postres: 
 

Postres casolanes de la  Blava 
 

23 € per persona 
Beguda no inclosa 
Tots els dies 13 a 15.30 h excepte el dimarts.

Escullera de Ponent, s/n 

Telèfon reserves 606 026 499 



Pizzeria Ristorante Pinocchio 

Dedicades als tentacles del poder 
 

1995-2007. Entrant gelat 
Ferrada i Perellonet ens preparen aquest plateret 

 
1979-1983. Entrant calent 

El símbol de l'UCD: Juan Canós 
 

1983-1995. Primer plat 
Juan Sanñoqui Pitarch 

 
2015- ....?. Segon plat 

Maria Josep, sépia en tres textures 
 

2007-2015. Postres 
Calpe i el seu tinent 

 

22,50 € per persona 
Beguda i café no inclosos 
De 13 a 16 h i de 20 a 00 h. Dilluns tancat i dimarts nit també tancat. 

c/ Escullera de Ponent, 1 

Telèfon de reserves 964 58 65 13 



La Tapería de Miriam 

6,90 € cada tapa i una canya de cervesa 
De dimarts a dijous, de 9 a 21 h. Divendres, dissabte i diumenge, de 
10 a 22 h. 

c/ Illes Columbretes, 9 i 11 

Telèfon de reserves 964 35 29 84 

Tapes: 
 

Polp amb ceba al vi negre amb ametla 
 
 

Sépia bruta arrebossada acompanyada del nostre 
allioli 
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