


Sant Sadurní d’Anoia és una vila coneguda mundialment pel pro-
ducte que més de vuitanta-cinc empreses elaboren en el seu ter-
me: el CAVA, un producte alimentari de qualitat i que s’elabora en 

un entorn i amb un procés certament màgics.

Però Sant Sadurní disposa també d’altres productes gastronòmics i de 
sabors característics. Són els que us presentem en aquest catàleg i que 
podreu començar a tastar durant el mes de maig als diferents establi-
ments que s’han adherit al projecte MAIG GASTRONÒMIC.

La iniciativa va sorgir de les converses entre el Patronat de Turis-
me i representants del sector gastronòmic, com un projecte novedós i 
engrescador, que ajudés a promocionar Sant Sadurní i la seva gastro-
nomia. Una mostra de la bona entesa entre Patronat i empresaris és 
aquesta proposta que us fem, amb la participació d’un nombre molt 
representatiu d’establiments locals.

Us oferim les propostes de restaurants, de cansaladers, de pastissers, 
de xocolaters, de botigues de vins i caves. Un ampli ventall de produc-
tes i activitats que podreu tastar i fer durant el mes de maig. Tots els 
sectors s’han esforçat a fer propostes gastronòmiques novedoses i a 
continuar oferint els seus productes de qualitat. Hi trobareu productes 
que identifiquen cada establiment i altres productes ideats i creats per 
a l’ocasió.

Esperem que gaudiu del MAIG GASTRONÒMIC de Sant Sadurní, que 
aprofiteu per conèixer l’oferta de la gastronomia local, que participeu 
de les activitats creades per a l’ocasió, tant si sou de Sant Sadurní com 
si ens visiteu d’altres indrets. Us convidem a tastar Sant Sadurní.

BON PROFIT!
Patronat de Turisme de Sant Sadurní d’Anoia





C/ Josep Rovira, 27 
08770 Sant Sadurní d’Anoia

 Telèfon 93 891 00 32
 Fax 93 818 40 46

e-mail: restaurant@calblay.com 
www.calblay.com

Portes obertes a la cuina de Sant 
Pere de Riudebitlles
Dia: dissabte 18 de maig d’11 a 13h
Nº places: limitades, inscripció 
prèvia
Lloc: Sant Pere de Riudebitlles
Preu: gratuït
Taller/curs de cuina: “Els aperitius 
del cava”
Dia: dilluns 12 de maig, a les 19.30h
Nº places: limitades, inscripció 
prèvia
Lloc: Sant Sadurní. 
c/ Josep Rovira, 27
Preu: 30’- €

Entrants
•Amanida amb encenalls de foie, bolets 
confitats, cítrics i vinagreta agredolça de 
codony + cava brut
Primers Plats
•Rap amb crema de marc de cava i gam-
bes vermelles + cava reserva
Segons Plats
•Sorpresa ibèrica amb dàtils, puré de 
moniato i el seu suc fumat + cava gran 
reserva
Postres
•Milfulles de xocolata 70% amb gelat 
de xocolata blanca i gerds + cava de 
postres
Altres inclosos: menú + 1 copa de cada 
un dels productes de celler + cafès
i aigua
Preu: 50’- € + 7% IVA= 53.70’-€
Dies: tots els dies del mes

Cal Blay vinticinc1



Ctra. Sant Quintí, 22
08770 Sant Sadurní d’Anoia

Telèfon 93 891 07 24
Fax 93 891 21 36

e-mail: caljoanmarina@hotmail.com

Primers Plats
•Saltejat de verdures i bolets amb
cansalada
Segons Plats
•1⁄2 espatlla de xai al forn
Postres
•Sorbet de llimona al cava
Altres inclosos
cafè, cava Joan Marina, brut 
Preu: 35’- € IVA inclòs
Dies: tots els diumenges de maig
(4, 11, 18 i 25)

Cal Joan Marina2  



C/ Marc Mir, 14-16
08770 Sant Sadurní d’Anoia

Telèfon 93 891 03 65
Fax 93 891 43 04

e-mail:fondaneus@flash10.net
web: www.casafonda.com

Primers Plats
•Amanida de rogers i crudités amb vina-
greta de fruits vermells + cava Capdevila 
Pujol brut nature o cava Mas Oliver tra-
dició familiar brut.
•Crema tèbia de suquet de peix amb là-
mines de vieires + cava Pinot Noir Co-
dorníu rosat brut
•Carpaccio de peus de porc al cava far-
cits amb foie i mango + vi blanc Wal-
traud de Torres
Segons Plats
•Espurnes de calamarcets al cava rosat 
+ vi blanc Mustillant de Gramona
•Orada al marc de cava amb mousse de 
llagostins + cava Castell de Vilarnau brut 
rosé
•Carré de xai al Sirah + vi negre escarla-
ta merlot de Juvé & Camps o cava Reca-
redo brut nature

Postres
•Lioneses de trufa amb xocolata blan-
ca al marc de cava + cava Malvasia de 
Freixenet
•Copa de bescuit amb maduixots i fil 
de taronja confitat + vi blanc  Perfum 
Muscat de Raventós i Blanc
•Làmines de pinya amb crema crema-
da i carquinyoli + cava Llàgrima d’Or 
brut natural
Altres inclosos: menú + 1 copa de 
cada un dels productes de celler
No inclòs: cafès, 2nes copes, altres 
begudes
Preu: 29.50’- € + 7% IVA  = 31.57’- €
Dies: tots els dies del mes 

Fonda Neus3

Visita d’una cava excavada a la roca, 
a 14 m sota terra, i curs de cata.
Dia: diumenge 11 de maig
Nº places: limitades (inscripció 
prèvia)
Lloc: sala Dégorge de la Fonda Neus, 
decorada amb alegories al cava.
Sant Sadurní, c/ Marc Mir, 14-16. 
L’activitat finalitzarà amb un recorre-
gut per les noves instal·lacions de la 
Fonda.
Preu: 15’- € IVA inclòs.



il Picarolo

C/ Indústria, 54
Telèfon 93 891 05 27

08770 Sant Sadurní d’Anoia
e-mail: ilpicarolo@hotmail.com

Plat únic
•Pizza d’ànec mut del Penedès
•Pizza de poma i foie al cava
•Calzone de ceps i botifarra amb reduc-
ció de cava
Postres
•Els dels pastissers
Altres inclosos: cafè, cava de la casa: 
il Picarolo (Berral i Miró)
No inclòs: altres
Preu: 20’- € IVA inclòs
Dies: tots els dies del mes

Taller de pizzes i cuina italiana amb 
les seves salses
Dia: dijous de maig (8, 15, 22, 29) de 
10 a 12h.
Nº places: 10 (inscripció prèvia)
Lloc: La botiga d’Itàlia
Rambla Generalitat, 51
Preu: 10’- €
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La Cava d’en Sergi

C/  València, 17
08770 Sant Sadurní d’Anoia

Telèfon 93 891 16 16
Fax 93 818 32 77

e-mail: lacavadensergi@hotmail.com
www.lacavadensergi.com

Primers Plats
•Cruixent d’anxoves i tàperes amb tàrtar 
de llobarro, tomàquet i alvocat a l’aroma 
de cava
•Tallarines d’ou amb llagostins, trompe-
tes de la mort, salsa d’alfàbrega i par-
mesà
•Maridat amb: cava brut nature
Segons Plats
•Melós de vedella estofat al vi negre 
amb emulsió parmentier
•Suprema de lluç amb peu de porc i per-
nil de glà amb reducció de vi dolç so-
bremadurat
•Maridat amb: vi negre Penedès
Postres
•Sorbet de llimona i pinya al cava
•Sopa de turró amb gelat d’orxata
•Taps de xocolata amb marc de cava
Maridat amb: vi dolç sobremadurat

No inclòs: cafès, extres
Preu: 35’- € + IVA = 37,45’- €
Dies: caps de setmana
(des de divendres nit)
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La Terrassa del Cava

Entrants
•Amanida de tonyina macerada al 
cava
•Pernil ibèric tallat a mà
•Cassoletes de marisc
•Broqueta de niu de salmó al vi
Penedès
•Culleres farcides a l’estil del xef
•Paté de mostassa al cava
•Petit assortiment de verdures
•Bunyols de l’àvia
Plat Principal
•Morro de bacallà al licor de cava 
amb gamba i cigala
Postres
•Mousse de mandarina al cava
Altres inclosos: cava brut nature la 
Terrassa del Cava, vi Canals & Nu-
biola, aigua, cafè i copa
Preu: 30’- € IVA inclòs
Dies: tots els dies del mes

C/ Anselm Clavé, 18
08770 Sant Sadurní d’Anoia

Telèfon 93 891 10 50
Fax 93 891 41 22
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Xocolates Simón Coll

C/ Hospital, 1
08770 Sant Sadurní d’Anoia

Telèfon 93 891 01 40
Fax  93 891 26 13

e-mail: mcoll@simoncoll.com
web: www.simoncoll.com 

•Elaboració pròpia
•Taps al marc de cava
•Tarongins
•Encenalls
•Trufes gelades
•Tot l’assortiment de Xocolates Simón 
Coll

El món de la xocolata (com preparar 
la xocolata, com maridar amb xocola-
ta, informació complementària...)
Dia: divendres tarda i dissabte matí del 
mes de maig.
Nº places: il·limitat
Lloc: la botiga de Simón Coll
c/ Hospital, 1
Preu: 0,50’- € (amb una compra es re-
gala el val de degustació) 
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Productes conjunts
Gotims i Terrossos de vinya



Arseni

C/ Pi i Margall, 16
08770 Sant Sadurní d’Anoia

Telèfon 93 891 04 07
Fax 93 891 49 23

e-mail: calarseni@gmail.com

Elaboració pròpia
•Pa de Sant Sadurní
•Garlanda
•Encenalls
Elaboració conjunta
•Terrossos de vinya
•Gotims
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Elaboració pròpia
•Garlanda
•Merenga
•Pastís de xantillí
Elaboració conjunta
•Terrossos de vinya
•Gotims

C/ Raval, 26
08770 Sant Sadurní d’Anoia

Telèfon 93 891 03 93
e-mail: flecapastisseriaraval@hotmail.com

Fleca Pastisseria Raval9



Pastisseria Carafí

Elaboració pròpia
•Noiets de Sant Sadurní
•Pastisseria al cava
•Pastisseria salada
Elaboració conjunta
•Terrossos de vinya
•Gotims

C/ Cavallers, 28
08770 Sant Sadurní d’Anoia

Telèfon 93 891 07 11
Fax 93 891 00 30

e-mail: carafinet@hotmail.com
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Pastisseria Rosell

•Elaboració pròpia
•Coques de les vídues
•Pasta de full
•Encenalls de St. Josep
Elaboració conjunta
•Terrossos de vinya 
•Gotims

C/ Cavallers, 2
08770 Sant Sadurní d’Anoia

Telèfon 93 891 04 16
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Pastisseria Sant Jordi

Elaboració pròpia
•Galetes de la Fil·loxera
•Coca de llardons
Elaboració conjunta
•Terrossos de vinya
•Gotims

C/ Barcelona, 28
08770 Sant Sadurní d’Anoia

Telèfon 93 891 01 77 
Fax 93 891 48 20

pastisantjordi@hotmail.com
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Producte conjunt

Botifarra dolça al cava
Ingredients:
600grs. de botifarra dolça al cava
1 branca de canyella
1 pela de llimona
sal
oli
llard
cava
aigua

En una cassola amb l’oli i el llard 
enrossiu les botifarres per tots els 
costats, un moment.
Afegiu-hi una branca de canyella, 
una pela de llimona, dues copes de 
CAVA i aigua calenta fins que gai-
rebé les cobreixi.
Deixeu-ho coure a poc a poc fins 
que es beguin l’aigua.
Al moment de tirar l’aigua s’hi po-
den afegir unes pomes pelades, 
sense llavors i tallades a quarts, que 
aniran estovant-se conjuntament 
amb les botifarres.

Botifarra dolça al Cava



Cansaladeria Canalets

C/ Eivissa, 12
08770 Sant Sadurní d’Anoia

Telèfon 93 891 01 35
Fax 93 891 01 35

e-mail: cansaladeriacanalets@gmail.com

Elaboració pròpia
•Botifarra blanca i negre
•Fuet i llonganissa
Producte conjunt
•Botifarra dolça al cava
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Cal Miqueló

C/ Hospital, 12
08770 Sant Sadurní d’Anoia

Telèfon 93 891 02 92
 e-mail: calmiquelo@calmiquelo.cat

web: www.calmiquelo.cat 

Elaboració pròpia
•Xarcuteria “al cava”: bull de foie al cava, 
bloc de foie al cava, paté al marc de cava
•Embotits tradicionals secs i cuits (fuet, 
llonganissa, secallona, botifarra blanca, 
negra, d’ou, catalana, bulls...)
•Elaborats frescos i les seves “versi-
ons actualitzades”: botifarres, salsitxes, 
hamburgueses, naturals i també farcides 
d’escalivada, alls tendres, bolets, foie i 
poma...
Producte conjunt
•Botifarra dolça al cava
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Pròxim Rovira

Pl. Pau Casals, 18
08770 Sant Sadurní d’Anoia

Telèfon 93 891 09 16
Fax 93 891 16 30

e-mail: jmroro5@hotmail.com

Elaboració pròpia
•Botifarres elaborades amb cava, amb 
ingredients de la terra, pebrot, albergí-
nia, bolets, alls tendres...
Producte conjunt
•Botifarra dolça al cava
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C/ Diputació, 51
08770 Sant Sadurní d’Anoia

Telèfon 93 891 01 63
Fax  93 891 33 43

e-mail: calferu@calferu.com
web: www.calferu.com 

•Productes típics
•Gran varietat en vins i caves de la D.O. 
Cava i altres D.O.

Taller d’elaboració i maridatge del foie
Dia: divendres 9 de maig a les 20.00h
Nº places: 15 (inscripció prèvia)
Lloc: Cal Feru Eno-botiga, a la Sala Pere 
Roig
Preu: 40’- €

Cal Feru Eno-botiga16



Cal Feru Eno-temptacions

•Productes típics
•Gelées de vins i caves del Penedès
•Vinagre de cava
•Paté de foie gras al cava
•Flor de sal banyada al vi
•Gotims de xocolata amb aroma de raïm

Presentació del llibre “El cava a la 
cuina”
Dia: dissabte, 17 de maig de 2008 a les 
19.00h
Nº places: il·limitat
Lloc: Cal Feru eno·botiga (Sala Pere 
Roig)
Preu: gratuït
Degustació de gelées elaborades amb 
vi i cava del Penedès
Dies: tot el mes de maig
Lloc: Cal Feru eno·temptacions
Preu: gratuït
Primer concurs de receptes elaborades 
amb gelées de vi o cava Cal Feru
Dies: fins el dia 10 de maig
Lloc: Cal Feru eno·temptacions
Preu: gratuït

C/ Dr. Escayola, 3
08770 Sant Sadurní d’Anoia

Telèfon 93 891 48 79
Fax 93 891 33 43

e-mail: enotemptacions@calferu.com
web:www.calferu.com
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Plànol de Sant Sadurní d’Anoia



Hospital, 26
08770 Sant Sadurní d’Anoia

Alt Penedès (Barcelona)
Telèfon 93 891 31 88

Fax 93 891 43 63
e-mail: turisme@santsadurni.cat

 www.santsadurni.cat

Organitza:

Amb el suport de:


