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Tot a punt per la 27a Mostra 
Gastronòmica de Cabrils

El moviment Slow Food 
arriba al Maresme

Tastem a cegues els negres 
joves de la DO Alella

El déja-vu DO Alella 
dels Amics de les Arts
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s 3 de juliol de 2014. 
Avui culminen mesos 
de gestions, missatges 
i trucades. I un parell 

de setmanes intenses de pre-
paració i coordinació, de nervis 
per assegurar que tot surt com 
s’ha previst, per assegurar que 
avui els Amics de les Arts esde-
vindran, de manera definitiva, 
amics de Papers de vi i amics de 
la DO Alella. 

Hem quedat a Alta Alella a 
migdia. Tenen instruccions de 
trucar al timbre d’enoturisme 
i tenim previst de sortir-los 

a rebre a la porta. A les 11.45, 
des del centre de recepció de 
visitants, veiem com en Joan 
Enric Barceló, l’Eduard Costa 
i en Dani Alegret creuen la vi-
nya per dirigir-se cap a on som 
nosaltres. Sortim a trobar-los. 
Ens saludem, ens presentem i 
pregunto: “I en Ferran?” I ens 
expliquen que està malalt i que 
no podrà venir. Falten dos dies 
per al Canet Rock i l’Eduard 
diu: “El tenim entre cotons per 
assegurar que es recupera per 
poder tocar el dissabte.” Pugem 
cap al celler amb un vehicle 

tot terreny i anem a recollir 
la Mireia Pujol-Busquets, que 
exercirà de conductora i d’excel-
lent guia per a la visita. Mentre 
passegem amb el cotxe per la 
finca d’Alta Alella, la Mireia 
explica als Amics la DO Alella, 
el projecte familiar i les obres 
del nou celler de vins naturals, 
i respon les mil preguntes que 
li fan. Dalt de tot de la finca, a 
la zona coneguda amb el nom 
d’amfiteatre, ens aturem per 
brindar plegats amb una copa 
de Bruel, el cava 100% pansa 
blanca que elabora Alta Alella 

sense sulfits, mentre gaudim 
de les espectaculars vistes de 
Barcelona i el mar. Aprofito 
l’ocasió per fer la foto que hi ha 
a la coberta d’aquest número i 
continuem el camí fins a entrar 
a la cava. Constato que es tro-
ben a gust només observant el 
seu posat, les seves reaccions. 
De veure com riuen, com fan 
conya, com escolten amb aten-
ció les explicacions de la Mireia 
sobre les barriques, el sauló, la 
criança del cava o el cementiri 
d’ampolles d’Alta Alella, i com 
li continuen fent preguntes, 

ENTREVISTA

Els Amics de les Arts escolten atentament les explicacions de Mireia Pujol-Busquets sobre el projecte d’Alta Alella.

Els Amics de les Arts visiten 
Alta Alella per dinar i compartir 
vins amb nosaltres
TEXT I FOTOS: ÒSCAR PALLARÈS
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posant de manifest que els inte-
ressa realment el tema. 

Enllestida la visita, caminem 
entre ceps per arribar al centre 
de recepció de visitants. Allà 
ens espera una taula on seurem 
a fer l’entrevista.  

Com van les vendes de “Només 
d’entrar hi ha sempre el dino-
saure”? 
Eduard Costa (EC): Molt bé! 
Top 2 de la llista de Promusicae, 
que és l’oficial de l’estat, i núme-
ro 1 a l’iTunes. 
Joan Enric Barceló (JEB): És 
una cosa que es diu molt de 
pressa, però cantant en català 
és una bestiesa. 
EC: És impressionant la fidelitat 
dels nostres seguidors perquè 
si vens discos bàsicament no-
més a Catalunya, ser capaç de 
posicionar-te número 1 a escala 
estatal... 
Dani Alegret (DA): Val a dir, i 
suposo que estareu d’acord amb 
mi, que amb el que ens sentim 
realment recompensats és amb 
els concerts. Està bé vendre dis-
cos, però la resposta que tenim 
als concerts és brutal!

Ara que ja fa una colla de set-
manes que és al carrer i que 
en sabeu la resposta dels se-
guidors, quines sensacions us 
genera aquest disc?
EC: De molt bona acollida. Quan 
fèiem el disc pensàvem: “Com hi 
respondrà la gent?” La gent s’hi 
ha abocat i tenim un seguidor 
que t’ho fa saber: “Aquesta és 
la meva preferida, aquesta tal, 
aquesta qual.” Veus que la gent 
ha connectat amb el disc i la pro-
va en són els concerts, plens de 
gent i amb una agenda fantàsti-
ca aquests mesos que vénen. 
JEB: Crec que el primer single, 
Ja no ens passa, hi va ajudar 
molt perquè va agradar al se-
guidor i va ser una bona porta 
d’entrada per a qui no n’era. 

Des del vostre punt de vista, 
en què es diferencia del “Bed 
& Breakfast” i “l’Espècies per 
catalogar”?
DA: Ens consta que a mol-
ta gent, després del Bed & 
Breakfast, li va costar una mica 
d’entrar a l’Espècies i que, en 
canvi, el nou disc els ha entrat a 
la primera. Amb l’Espècies vam 
fer una aposta per estructurar 
molt bé el disc, volíem que sonés 
homogeni en totes les cançons i 
no ens vam estar de res: hi po-
sàvem un quartet de corda, una 
secció potent de vents..., allà on 
calgués! Va ser molt sa passar 

per allà, sobretot perquè veníem 
del Bed & Breakfast que era un 
disc de molta rauxa, de festa... 
JEB: Jo crec que l’Espècies és el 
disc més important dels Amics 
de les Arts fins ara, perquè 
hauria estat molt fàcil fer un 
Bed & Breakfast 2 i, de fet, tení-

em moltes idees de cançons en 
la mateixa línia, i hauria estat 
una cosa que, a curt termini, 
ens hauria donat molt de rèdit: 
“Vinga, va, més festa!” Però 
en aquell moment vam seure, 
vam començar a tocar cançons 
i ens sortien unes altres coses; 
hauria estat trair-nos. Crec que 
haver fet l’Espècies, que ara per 
ara, a escala de paisatge sonor, 
és un dels límits dels Amics 
de les Arts, ens ha permès de 
recuperar un punt de la rauxa 
del Bed & Breakfast, però amb la 
manera de treballar meticulosa 
de l’Espècies. 

EC: Crec que podríem fer 
un maridatge entre el Bed & 
Breakfast i l’Espècies per catalo-
gar i ens en sortiria Només d’en-
trar hi ha sempre el dinosaure! 
[Riuen.]
JEB: Eduard, quina varietat de 
raïm seria el Bed & Breakfast?
EC: Una garnatxa. 
JEB: I l’Espècies?
EC: Mmm... Seria un merlot.
[Continuen rient.]

Una pregunta que no us han 
fet mai: a part de ser amics de 
les arts, sou amics entre vos-
altres?
DA: No!
JEB: Cada vegada menys!
EC: Hem vingut amb tres cotxes 
separats i tenim tres mànagers, 
cadascú el seu. 
JEB: I tenim un tio amb un Ex-
cel que controla quant de temps 
canta cadascú a cada concert.

Què us ha semblat la visita que 
acabeu de fer?
EC: Fantàstica! És un lloc es-
pectacular, no el coneixia. Sé 
que el Maresme té valls d’aques-
tes secretes i la Vall Cirera és 
preciosa. I aquest Bruel que 
hem tastat és realment molt bo! 
Veus que és un projecte familiar, 
de gent que ho ha posat tot aquí, 
que només pensa en el seu vi, és 
un projecte vital, és un projecte 
molt afí al nostre. Nosaltres 
també som com una empresa 
familiar, tan sols que no fem vi, 
fem música i tot el dia treballem 
la nostra vinya. 
DA: Xerrant amb la Mireia hi 
hem trobat moltes analogies. El 
vi mai no et surt igual, encara 
que el facis de la mateixa ma-
nera. Als concerts passa igual: 
fas el mateix repertori, dius les 
mateixes coses..., i et surt dife-
rent del d’ahir. Aquest marge a 
la casualitat, la mística o l’atzar, 
digues-ne com vulguis, és molt 
bonic; això passa en el nostre 
àmbit i ens agrada veure que en 
el vi també. 
JEB: Tant el vi com la música 
donen felicitat, som dues empre-
ses que ens dediquem a repartir 
felicitat!
[Riuen.]

Vau protagonitzar el que és, 
segurament, l’anunci d’Estrella 
Damm més emocionant que s’ha 
fet. Sou més de cervesa o de vi?
EC: Tot té el seu moment. Crec 
que la cervesa ha après molt del 
vi i es penca molt amb el tema 
de les artesanals, fan molta 
varietat, hi ha moltes petites 
cerveseries... Si entres al paisat-

ge de la cervesa tinc la sensació 
que t’hi pots perdre. Crec que, 
per sopar, som gent de vi i pot-
ser per al vermut o per dinar 
som més de cervesa. 
JEB: A mi el vi m’agrada molt 
amb els àpats, potser sí que la 
cervesa és més per al vermut i el 
vi per al dinar i el sopar. 
DA: Respecte a l’anunci, hem 
de reconèixer que quan ens el 
van proposar d’entrada vam dir 
que no. Quan ens van explicar 
el missatge que hi havia al dar-
rere, com reflectia els valors del 
nostre país, vam començar a 
pensar diferent. Sí, és un anun-
ci, no ens hem d’enganyar, però 
en aquell moment vam decidir 
que no ens importava involu-
crar-nos en aquella història 
perquè ens sentíem identificats 
amb el missatge. 

Quan preneu vi i quines menes 
de vi us agraden?
JEB: Amb la meva dona, blanc i 
afruitat. 
EC: Jo sóc molt de blancs i de 
muscats. Des que vaig anar a 
Ribesaltes que vaig flipar i vaig 
tenir clar que allò que destil·la el 
que a mi m’agrada trobar en un 
vi és en aquella varietat i aquells 

sabors. Tiro sempre cap als 
blancs dolços. M’encanten!
DA: El meu sogre és gallec. 
Amb el seu germà fan un vi 
blanc. És un vi que se’l fan per 
a ells i només n’elaboren unes 
tres mil ampolles. I, és clar, vaig 
coneixent el món dels albariños. 
Primer perquè ens en porten, 
però també perquè a mesura 
que en tastes, te’ls vas fent teus. 
I, per part del meu pare, hi ha 
família a la Rioja que proveeixen 
de raïm Marqués de Riscal. I, 
és clar, també t’arriben vins 
d’aquella zona. A més, tinc un 
amic que és molt afeccionat 
als vins i munta tastos i ens fa 
descobrir coses noves d’aquí de 
la terra i de tot arreu. Total, que 
bec molt de vi! [Riu.]
JEB: Jo, de negre, si n’hagués 

Joan Enric Barce-
ló: “El vi m’agrada 
molt amb els àpats, 
penso que la cervesa 
és més per al vermut 
i el vi per al dinar i 
el sopar” 

Eduard Costa: 
“Nosaltres també 
som com una empre-
sa familiar, tan sols 
que no fem vi, fem 
música i tot el dia 
treballem la nostra 
vinya”

Els Amics de les Arts 

Dani Alegret, Eduard Costa, 
Joan Enric Barceló i Ferran 
Piqué van travar amistat 
compartint pis a Barcelona 
durant l’etapa d’estudi-
ants. Músics i melòmans 
tots quatre, el 2005 van 
enregistrar els seus pri-
mers temes en un disc que 
anomenen Catalonautes i 
van esdevenir pioners en la 
distribució de cançons per 
internet. Dos anys més tard 
va aparèixer la seva segona 
maqueta, Roulotte Polar. El 
seu primer CD, autoeditat, 
va arribar el 2008 i portava 
per nom Castafiore Caba-
ret. L’esclat de popularitat 
els va arribar després del 
llançament, un any més 
tard, el 2009, del celebrat 
Bed & Breakfast. Després 
de l’Espècies per catalogar 
(2012), l’abril d’aquest any 
han editat Només d’entrar 
hi ha sempre el dinosaure.
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Arribo al celler Alta Alella i tinc temps de parlar amb en Brice 
Lacoume i amb l’Anna Abellan. Ell és el xef del restaurant les 
Terrasses, de l’Hotel Porta d’Alella, que s’ha encarregat de 
preparar el menú per a l’ocasió. Ella és la sommelier que farà 
la degustació de vins de la DO Alella durant el dinar. Men-
tre prenc quatre notes dels plats que ha preparat en Brice i 
dels vins que ha triat l’Anna per maridar-los, començo a ésser 
conscient que m’espera una experiència que serà difícil d’ex-
plicar amb paraules.

M’assec en una taula i de seguida arriba l’Òscar amb els 
Amics de les Arts. Vénen de visitar el celler i se’ls veu contents. 
Em sorprèn la naturalitat i frescor amb què es comporten, res 
a veure amb el que es pot pressuposar d’uns nois que, de la nit 
al dia, van passar a tastar la mel de l’èxit. Es posen seriosos 
quan l’Òscar engega la gravadora per entrevistar-los, però de 
seguida es relaxen i desgranen el seu passat, present i futur 
en un ambient molt distès. Durant la conversa es confessen 
amants del vi –especialment del vi blanc–. Mentre comenten 
l’aparició del vi a les seves cançons, penso que s’ho passaran 
bé. S’acaba l’entrevista i arriba el moment de seure a taula.

L’Òscar els pregunta si saben què menjaran per dinar i els 
explica que el menú s’inspira en una cançó dels Amics. N’hi ha 
prou amb una sola pista: “L’encarregat de preparar el dinar és 
en Brice Lacoume, que té un restaurant especialitzat en cuina 
catalana i francesa.” “Déja-vu!”, exclamen. “I menjarem vichys-
soise?”, pregunta l’Eduard. “I saludarem el xef?”, exclama en 
Joan Enric. Se’ls il·lumina la cara, s’emocionen com nens petits 
quan saben que el menú que ens ha preparat en Brice s’inspira 
en la seva cançó i de seguida treuen el mòbil per fer-ne fotos 
i compartir el moment amb els seus seguidors a través de les 
xarxes socials. Mentre ens serveixen l’aperitiu, l’Anna explica 
quin vi ha triat per acompanyar el xopet de vichyssoise: un 
Marfil Clàssic del 2013. Un vi jove, 100% pansa blanca, que 
de seguida diuen que “s’entén molt bé” amb la vichyssoise. Han 
quedat embadalits i això només ha estat el principi. Anem co-
mentant la jugada i comencen a barrinar possibles activitats 
per maridar vins amb les seves cançons.

Ens acabem la vichyssoise i, encara amb el regust a la 
boca, ens serveixen un exquisit foie poelé sobre un pa d’espè-
cies i figues caramel·litzades que l’Anna marida amb un Can 
Roda Sauló, un vi del 2011 de pansa blanca criat en barriques 
de roure americà i hongarès. Mentre ella explica que els tor-
rats de la barrica potencien a sensació de les figues caramel-
litzades, ells se sorprenen de com poden sortir dos vins tan 
diferents d’un mateix raïm. “Els vins són com els concerts: 
encara que en tots hi hagi els mateixos ingredients, sempre 
sonen diferent”, torna a reflexionar en Dani. Pregunten què 
s’ha de fer en un tast de vins: “Mirar, olorar, tastar i comen-
tar”, els respon l’Anna somrient. Mentre en Dani s’interessa 
per les llàgrimes del vi i en Joan Enric el degusta, l’Eduard, 
més filosòfic, sentencia: “Som eternament cercadors de sen-
sacions...” I patidor perquè ha de conduir, pregunta si en al-
gun moment beurem aigua.

Arriba el tercer plat. En Brice ha preparat un deliciós con-
fit d’ànec amb demiglacé amb romaní acompanyat de gelat 
de mel i carquinyoli. En tots els plats que ens serveix es nota 
el seu segell francès. Aquí és present en la barreja de fred i 
calent, del tot explosiva quan hi sumem el Can Pallarolas, el 
primer vi negre del dinar. L’Anna explica que és un reflex dels 
ceps que hi ha plantats a la vinya, on hi ha conreat un 65% de 
syrah i un 35% de garnatxa negra, i que l’ha triat perquè és 
un vi fresc i lleuger com l’estiu. Ja hem agafat confiança i la 
conversa és distesa. Ells diuen que els agrada beure vi, però 
que no hi entenen gaire i, entre rialles, descobrim que tots 
vam començar bevent Lambrusco.

DÉJA-VU TEXT: ELISABET SOLSONA

de recomanar un, el meu pare 
em va regalar un Costers del 
Segre que es diu Quest i que és 
realment espectacular. El millor 
que he tastat mai a la vida! I 
quan ve gent a casa, el Punt i a 
Part de la Vinyeta. Penso que 
la relació qualitat-preu de tot el 
que fa aquesta gent és brutal. I 
també n’hi ha un que m’agrada 
molt, el Castell d’Encús.
DA: Un vi que vaig tastar fa poc 
i que també em va agradar molt 
es deia Nas del Gegant. Bonís-
sim i molt bé de preu. 

A la cançó “4-3-3”, en Dani 
canta “A l’esquerra un Martín 
Códax...” Com és que esmenteu 
aquest vi? 
JEB: Al meu oncle li agrada 
molt el vi. En una ocasió, en un 
dinar familiar, va portar una 
ampolla de Martín Códax i em 
va agradar molt. Un dia, amb 
l’Eduard i en Ferran, sortint 
d’un assaig, vam anar a casa 
d’uns amics de l’Eduard a sopar. 
Vam anar a comprar un vi i, 
quan el vaig veure a la botiga, 
el vaig recordar i vaig dir: 
“Aquest!” Era l’època anterior 
a Bed & Breakfast, quan comen-
çàvem a fer concerts i vam fer 
la conya: “Aquest serà el vi dels 
Amics!”
DA: Val a dir que no en sabíem 
gaire, de vins...
EC: Però és un vi bastant musi-
cal perquè al tap, hi surten unes 
notes...
DA: És que Martín Códax era 
un joglar medieval.

Us heu adonat que “A l’esquerra 
un vi d’Alella...” quadra perfec-
tament a la cançó?
[Riuen.]
EC: Quan revisitem la cançó 
farem el canvi!
DA: Si toquem per aquí a la DO 
Alella, ho direm així, us ho pro-
metem!

Al nou disc hi ha una única refe-
rència al vi. A “El mite de Pro-
meteu” dieu: “Que descobreixis 
en aquell veí un paio simpàtic i 

divertit que una nit es presenti 
amb un bon vi i tal”...
EC: Crec que no pensàvem en 
cap vi en concret, però sí que 
ho posem amb la intenció de dir 
que un bon vi sempre és un bon 
regal, és una bona manera de 
fer amics. 
JEB: De fet diu “i tal”. Crec que 
és l’el·lipsi més ben col·locada de 
tot el disc! [Riu.]

Acabeu d’estrenar el videoclip 
de “Preferiria no fer-ho”. Tam-
bé hi apareix el vi, la protago-
nista en beu.
DA: Sí, sí, hi surt una copa de 
vi en dos moments. En dos mo-
ments molt diferents. Primer és 
un moment molt reflexiu, molt 
intens. I després l’altre, que és 
l’altra cara de la moneda, quan 
encara eren feliços.

I parlant d’estrenes, també 
acabeu d’estrenar una aplicació 
per a mòbil. Facebook, Twitter, 
Instagram... Sou molt actius a 
les xarxes. És perquè us agrada 
o perquè creieu que són bones 
eines de promoció?
EC: Està fusionat amb el grup, 
des del primer moment. Ens en 
cuidem en Joan Enric i jo. 
JEB: Ho fem d’una manera nati-
va, no hem previst mai cap més 
opció. No és un “va, posem-nos-
hi”, ens surt. 
EC: Fas coses i les vols com-
partir amb els seguidors. Vas a 
tastar vins, ho expliques. Veus 
una imatge bonica, fas una foto 
i la penges a Instagram. No ho 
penses, és instintiu. 

Aquesta era la darrera pre-
gunta. Ara dinarem: us agrada 
gaire menjar?
DA: Som molt gourmets!
JEB: A mi m’agrada molt men-
jar bé. 
EC: A mi també!
DA: Ens encanta descobrir res-
taurants i menjar bé, sí. 

Mentre riuen, i contents perquè 
fa estona que es diverteixen, do-
nem l’entrevista per enllestida. 
Els faig cinc cèntims (i només 
cinc!) del dinar que els espera 
i experimento la satisfacció de 
descobrir com els emociona la 
simple idea de com seran les 
dues hores i mitja següents. 
Seiem a la taula que la Valérie 
i la Giòrgia d’Alta Alella han 
preparat amb gust exquisit per 
a l’ocasió i entren en acció en 
Brice, el nostre xef, i l’Anna, la 
nostra sommelier. 

Dani Alegret: “En-
tre que tinc família 
que fa vi i que tinc 
un amic molt afecci-
onat al tema..., que 
bec molt de vi!”

ENTREVISTA
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La unanimitat sobre la qualitat dels plats de què gaudim 
és absoluta i els Amics s’interessen per en Brice i el seu 
restaurant, les Terrasses. Tots tres asseguren que hi aniran 
per gaudir de la seva cuina amb la intimitat de la família.  

Per si encara no ens havíem sorprès prou fins ara, en 
Brice ens serveix les postres: una fondue de xocolata amb 
cruixent de croissant i maduixes. Pensem que és impos-
sible que un vi arribi a la categoria d’un plat com aquest, 
però l’Anna ens serveix 
el Dolç Mataró. Ens ex-
plica que ha triat aquest 
vi dolç negre, de verema 
tardana, perquè es trobi 
en igualtat de condicions 
amb la xocolata. Tots 
tres qualifiquen el vi d’Al-
ta Alella d’excepcional 
i s’interessen pel celler 
que ens acull. Aprofitant 
que ens acompanya la 
responsable de comuni-
cació, la Valérie Villeux, li 
pregunten per la història, 
per quin volum de nego-
ci representa l’exporta-
ció, amb quins mercats 
treballen... Es nota que 
gaudeixen del dinar i pre-
gunten si aquesta mena 
d’experiències es fan so-
vint. Tornen a recórrer a la idea de maridar vins amb les 
seves cançons, però ara ja fan un pas més i s’imaginen que 
hauria d’ésser una activitat en petit comitè, només per a 
apassionats del vi i dels Amics de les Arts, i que ells acaba-
rien tocant un parell de cançons al porxo... 

Xerrant, xerrant, ens hem acabat les postres. Arriba el mo-
ment de la sobretaula i en Brice ens porta els petits fours. 
L’Anna els marida amb l’últim vi de la reunió, el Marquès d’Ale-
lla Perfum de Viogner, un dolç que funciona de meravella amb 
les petites bogeries dolces que ens ha regalat en Brice. Estem 
tots extasiats de sensacions i els preguntem com s’ho han fet 
per gestionar l’èxit i evitar que no els pugi al cap. La resposta, 
la tenen molt clara: “Tenir trenta anys i no vint.”

Miren el mòbil i pa-
teixen perquè se n’han 
d’anar. Sobretot l’Eduard, 
que ha d’anar a buscar els 
nens a l’escola. Però tot 
i això, encara es queden 
una estona més. No hi ha 
cap més bon senyal que 
la poca pressa d’anar-se’n 
d’un lloc per demostrar 
que s’ho han passat la 
mar de bé. De fet, fins i tot 
s’ofereixen a repetir l’ex-
periència cada setmana!

“Vine, et convido a 
un croissant, fem una 
vichyssoise, si vols fer una 
fondue en un bon restau-
rant...” Fins ara només 
era el principi de la cançó 
Déja-vu dels Amics de les 
Arts. A partir d’ara, tam-

bé serà el record d’aquesta experiència, tot un regal gastro-
nòmic que va permetre de maridar un exquisit menjar amb 
uns bons vins i una deliciosa conversa amb tres nois que, tot 
i ser al capdamunt de les llistes de vendes, continuen tocant 
de peus a terra.

Déja-vu. Castafiore Cabaret. 
Pistatxo Records, 2008

Vine, et convido a un croissant, fem una vichyssoise
si vols fer una fondue en un bon restaurant.
Saludarem el xef, brindarem amb xampany,
menjarem petits fours, semblarem dos infants.
Anirem als Méliès en sessió Nouvelle Vague
i veurem tots els films d’en Truffaut i d’en Godard.
Et cantaré Jacques Brel des de la Torre Eiffel, 
farem com l’Amélie amb moto per París.
Pujarem a la suite, t’untaré de foie gras
fem un quadre avantgarde amb paté de canard.
Agafarem la rulot, seguirem els del Tour
i ens pararem a Andorra a comprar-te un perfum.

A dalt, a
l’esquerra
Brice Lacoume, 
xef del restau-
rant Les Terras-
ses, de l’Hotel 
Porta d’Alella, 
preparant el foie 
poelé. 

A dalt, a la dre-
ta, Anna Abellan, 
sommelier de La 
Sargantana, de 
Badalona, ser-
veix als Amics el 
Dolç Mataró que 
acompanyarà la 
fondue de xoco-
lata.

1. Xopet de vi-
chyssoise.
2. Foie poelé so-
bre pa d’espècies 
i figues carame-
litzades.
3. Confit d’ànec 
amb demiglacé 
de romaní amb 
gelat de mel i 
carquinyoli. 
4. Fondue de 
xocolata amb 
cruixent de 
croissant i ma-
duixes.
5. Petits fours.


