
del 25
de Gener

al 10 de 
Febrer 2019





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

Entrants centre de taula:
- Pa, tomata i allioli casolà.
- Esmorzar del collidor.          
- Micuit amb melmelada de taronja i tomata.
- Ceviche de polp marinat a la taronja.

Segons a triar:
- Rellom a la taronja al forn.
- Filet d'escorpa sense espina a la taronja.
* Opció de preguntar pels arrossos.
Postres:
 - Postre casolà homenatge a la taronja.
 * Café
 * Una beguda per persona ( copa de vi Rioja o Rueda, cervesa,     
        refresc gran o aigua).

Preu 
25€ 

Horari:
de dilluns a diumenge, dinars i sopars 



Restaurant Savarín
Av. Mediterrània, 42 - Telèfon  964 58 50 81

Entrants:
-Tàrtar de salmó amb glacejat de taronja.
-Carpaccio de tonyina amb cítrics.
-Croquetes de pernil amb melmelada de taronja amarga.
Segon:  
-Arròs de galeres amb calamars.

Postres: 
-Piràmide de xocolate amb taronja.

Preu: 
20€  (beguda  no inclosa) 

Horari:  (amb reserva prèvia):
       de 13:30h a 15:30h

 dimecres tancat



Restaurant Nàutic
C/ Zona de serveis, s/n - Teèfon 964 58 61 12

Entrants:
-Amanida de pernil de Terol i gambes amb salsa de clemenules.
-Calamar cruixent sobre crema de taronja sanguina.
-Flor de carxofa amb taronja i verduretes saltejades.

Segons (a triar-ne un)
-Llom de salmó a la taronja.
-Rellom ibèric farcit de pernil amb salsa de moscatell.
-Arròs amb abadejo i allioli de taronja (mínim 2 persones)

Postres: 
-Pasta fullada amb taronja i crema pastissera caramel.litzada, 
amb un toc de licor de llima i de mandarina elaborats a Borriana.

Preu: 
28€ (beguda i café no inclosos) 

Horari:
De dimarts a diumenge de 13h a 16h, i divendres i dissabte també 

de 20,30h a 23h.



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

Entrants:
-Amanida Da Paolo amb vinagreta de cítrics.
-Caneló d'ànec amb foie-gras 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: 
22€ (beguda no inclosa) 

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

divendres i dissabte també sopars.

          



Restaurant Da Paolo Scala Restaurant          

C/ Barranquet, 1, baix - Teléfon 964 05 20 99

Menú:     
-Polp a la brasa gratinat amb allioli de navelate.
-Pasta fullada d'ànec amb poma, bolets i caramel de cleme-
nules.
-Suprema de corbina a la planxa amb saltat de verdures i 
taronja salustiana.
-Presa ibèrica macerada amb gingebre i navelina.

Postres:
-Bescuit de te, taronja sanguina i mango.

 * Café.
Preu: 

22,50€ (beguda no inclosa) 
Horari:

de divendres a diumenge, dinars i divendres
i dissabte també sopars.



Menú desdejuni:

-  Xocolate a la taroja.
-  Suc natural de taronja de Borriana.
-  Torrada de pa amb melmelada de taronja dolça i amarga.

Preu:
5 €

Horari: 
Dissabte i diumenge de 9 a 11 h.

Bómbora's Gastro - heladería
Pl. Estany Colombrí, 1 ·  Telèfon de reserves 616978148



C/ Escullera de Ponent, 1 -  Teléfon 964 58 65 13

LA NOSTRA TERRA,
LA NOSTRA VIDA:

1- Units per tu, Bonica
      Rosa tria
      Vicent cull.
2- Torrem i esmorzem
      El cap de quadrilla és del Grau.
3- Compra a ull, Ramon
      El tortet i tu, dos.
4- Estan banyades
     Anem a la barregeta.
5- Encara fa sol a la Torreta
     Llauradors amunt, valents.                  

     
       Preu: 

23,50€ (beguda i café no inclosos)
Horari:  

                       Dilluns tot el dia i dimarts nit tancat. Resta obert.

Pizzeria Ristorante Pinocchio



1-Restaurant El Arenal
2- Restaurant Savarín
3- Restaurant Nàutic
4- Restaurante Da Paolo

5- Scala Restaurant
6- Bòmbora's Gastro-heladería
7- Pizzería Ristorante Pinocchio
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