
COL·LABORADORSORGANITZADORS

Acosta’t a conéixer el Camp d’Elx de la 
mà dels millors hostalers de la ciutat, en 
unes jornades en què productes de 
temporada com la magrana, 
l'encarnella, els dàtils o les taronges són 
els protagonistes.

AL· LERGÒGENS:

CRUSTACISFRUITS DE 
CORFA

CONTÉ 
GLUTEN

OUS DIÒXID DE SOFRE 
I SULFATS

SOJALACTIS API

ECOVEGAN HAPPY 

C/Antonio Machado 90 | 617 185 480 | www.restauranteecoveganhappy.es
Obert de dimecres a dissabte de 12.00 h. a 17.00 h. i de 19.30 h. a 00.30 h.

Coca Aurora amb pipes i carasses. (3,50 €)  

Tosta de pa de figa i formatge al cantueso.  (3,00 €)  

Saltat d’encarnelles, faves, tomaca seca i 
molla de coca. (6,00 €)   

Sangria de magrana i taronja. (8,00 €)   

Borratxo d’ametla amb arrop i tallaetes. (5,00 €)    

Nuvolet Mollar. (3,00 €)    

Pa, oli i xocolate. (4,00 €)    

Delícies d’Elx (4,00 €)  

Tortada de magrana mollar. (6,50 €)  

BAR CAFETERIA TIPUANA

Encarnelles xips cruixents amb
allioli d’alvocat. (9 € / ració)

Tronquet d’albergínia cruixent 
a la mel de romer. (5 € / ració)

Postres i guisats de la nostra terra. (A partir d’1,50€)

C/ Baltasar Brotons García, 8 | 626 762 023 |
Obert de dilluns a dissabte de 07.30 h. a tancament.

EL FOGÓN ILICITANO CENTRE 

 Camilo Flammarión, 2 | 966 634 755 | www.elfogonilicitano.es
Obert tots els dies de 12.00 h. a 16.00 h. 

Postres i guisats de la nostra terra. (A partir d’1,50€)

Rellom de cérvol amb crema de dàtils. (22 €)

Daus de porc ibèric confitat amb puré de carabassa
i pesto de dàtils (1/2 ració 12,00 €)

Encarnelles amb cloïsses a la marinera. (1/2 ració 13,50 €)

Croqueta de polp en massa de creïlla i dàtils
sobre crema d’encarnella. (3,00 €)Carpaccio d’encarnelles (7,00 €)

EL FOGÓN ILICITANO SECTOR 5   

Maximilià Thous, 97 | 966 634 755 | www.elfogonilicitano.es
Obert tots els dies de 12.00 h. a 16.00 h. 

Postres i guisats de la nostra terra. (A partir d’1,50€)

EL FOGÓN ILICITANO DIAGONAL 

Patricio Ruiz Gómez, 118 (cantó Diagonal) | 667 496 266 | www.elfogonilicitano.es
Obert tots els dies de 12.00 h. a 16.00 h.

Plaça Major del Raval | 658 497 169 |
Obert de dimecres a diumenges de 12.00 h. a 24.00 h. Tancat dilluns i dimarts.

RESTAURANT EL RAVAL

Part. Derramador, 267 | 965 451 740 | www.salonesmartino.com
Obert de dilluns a diumenges de 09.00 h. a 20.00 h. Divendres i dissabtes fins a la 1.00 h.
Dimarts tancat.

RESTAURANT MARTINO

Encarnelles del Camp d’Elx amb reducció 
de dàtils i fruita seca. (3,50 €)  

Plaça d’Altabix, 10 | 619 424 651 | www.cafeteriafama .com
Obert de 08.00 h. a 01.30 h.  Dimarts tancat.

CAFETERIA FAMA

Antonio Moya Albaladejo, 15 | 653 622 064 |
Obert dilluns 07.00 h. a 16.00 h.  De dimarts a dissabtes 07.00 h. a 00.00 h.
Diumenges 08.00-16.00 i de 19.00 h. a 23.00 h.

TAPERIA ROOTS

C/Barrera 16 | 965 421 347 | www.pizzeriacambraelche.com
Obert de dimecres a diumenges de 13.00 h. a 16.00 h. i de 20.00 h. a 24.00 h.

PIZZERIA CAMBRA

Encarnelles diablessa (9,50 €)  

Sant Jaume, 6 | 691 846 723 | www.elgalgorestaurante.com
Obert de dimarts a dijous de 13.30 h. a 15.30 h. Divendres i dissabtes de 13.30 h. a 15.30 h.
 i de 20.30 h. a 23.30 h. Tancat dilluns i diumenges.

EL GALGO RESTAURANT

Menú de tardor Camp d’Elx (33,00€)

Avinguda d’Algoda núm. 37 | 966 640 190 | www.restaurantematola.es
Obert de 13.00 h. a 16.30 h. Dilluns tancat.

RESTAURANT MATOLA




