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Av. de la Constitució, 70
Dimecres tancat

01

ACROS CAFÈ BAR

Pizza amb bolets.
Remenats amb bolets.
Carrer de la Verge del Refugi, 11
Dilluns tancat

BAR AVINGUDA

Berenars
Frit de bolets.
Av. de la Constitució, 19
Diumenge tancat

02

CAFETERIA SPORTS ALARÓ

Berenars
Pa amb oli amb bolets torrats.

BAR SA PLAÇA

Tapes durant tot el dia:
Llom amb esclata-sangs.
Esclata-sangs amb sobrassada.
Xampinyons gratinats farcits 
de botifarró. 
Plaça del rector Sebastià Jaume,6
Dimecres tancat

03

04

09

LA BUFALA

Pizza Campione: esclata-sang, 
sobrassada i mel Melvici. 
Pappardelle de gírgoles i llagostins.
Risotto d'esclata-sangs i picornells.
Entrecot de cebin amb tumbet 
d'esclata-sang.
Carrer dels germans Perelló, 39
Dilluns tancat

CA SA VIUDA

Pa amb oli de sípia amb picornells.
Pa amb oli de llom amb esclata-sangs.
Carrer de Can Retat, 1
Dilluns tancat

05

16

Ctra. d’Alaró a Orient, km3
Diumenge tancat

10

PIZZERIA SOLE MIO

Spagheti negre con bolets a l'aglio 
Plaça de la Vila, 4
Dimecres tancat

RESTAURANTE 
TRAMUNTANA 1762 
(Hotel S'Olivaret)

Pa amb oli de sípia i picornells 
confitats amb terra de botifarró.
Esclata-sang amb ploma ibèrica, 
emulsió de pebre vermell dolç.
Copa Dràcula de trompeta 
de la mort.

11

12

08

07

ES XIRINGO

Primera setmana:
Canelons d'ànec i foie 
amb beixamel de boletus. 
Torrada amb remenat d'ous 
i saltejat amb esclata-sangs.
Segona setmana:
Pasta fresca farcida de rovellons 
amb crema de carabassa.
Broqueta de llagostins i gírgoles 
amb salsa de curri.
Parc de Son Tugores
Dilluns tancat

06

CYCLING PLANET
Le tour de bolet: pa pagès, formatge 
maonès, bolets i ceba caramel·litzada.
Velo bolet: pa pagès i sobrassada 
amb bolets.
Av. de la Constitució, 26
Obert cada dia

EL TRASTERO CUINA BAR

Ragoût de bolets amb ous trufats
Plaça de Cabrit i Bassa, 5
Dimarts tancat

SA FONDA D'ALARÓ

Sopes mallorquines amb bolets.
Arròs brut amb picornells.
Frit de porc amb esclata-sangs.
Sípia amb picornells.
Llom amb col i esclata-sang.
Lomillo de porc amb esclata-sang.
Carrer de Can Ros, 4
Dimarts tancat

14

15

13

SA TAFONA

Ous romputs amb bolets.
Dorada amb picornells.
Pop amb botifarró i bolets.
Arròs brut amb bolets.
Carrer de la Verge del Refugi, 1
Dilluns tancat

TERRA MAR & FOC

Picornells saltejats amb sobrassada 
i ous poche.
Esclata-sangs al caliu.
Av. de la Constitució, 40
Dimarts tancat

TRAFFIC

Tagliatelle amb ceps i gambes.
Ragoût de cérvol con bolets 
i pasta de patata.
Rap i bolets en pasta brick 
amb wacame.
Filet de vedella amb rosti 
i salsa de picornells.
Perdiu amb bolets, 
foie i puré de castanyes.
Plaça de la Vila, 8

VILA-CINC

Wok de vedella amb esclata-sangs.
Pizza amb camallot i picornells.
Frit mallorquí amb blaves.
Gran ravioli de bolets i trufa.
Arròs brut amb bolets 
(només els diumenges).
Plaça de la Vila, 5
Dilluns tancat


