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LECTURA

FITXA TÈCNICA
Celler: Parés Baltà

Zona: DO Cava

Varietats: Chardonnay i

Pinot Noir

Grau: 12 %

Preu: 45 € al celler

lectura@diarisegre.com

NOU HOSTAL

L’hostal La Placeta d’Arbeca és just
a tocar de l’antic molí de l’Argilés,
a la plaça de l’Església, 7, com si
es tractés d’un annex del mateix edi-
fici de pedra vista. Disposa de vuit
habitacions amb bany i una cafe-
teria-menjador molt alegre. Obert fa
pocs anys, ara acaba de canviar
l’equip: Núria Cairó és la nova cui-
nera i Noèlia Serveto atén les tau-
les. Una àmplia oferta de plats subs-
tanciosos i abundants, amb algun
toc imaginatiu: amanida de ceba ca-
ramel·litzada i calamarsons, patates
braves de tardor amb allioli de co-
dony, turbot a l’Òrio, cua de bou es-
tofada, iogurt natural amb mel i nous,
pasta de full amb fruites del temps...
Excel·lent menú diari a 10 euros (973
160 387, tanca els dilluns).
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PISTESPLAERS

PAM
Adreça: carrer Rentadores, 6. Rialp

Tipus de cuina: Tapes. Cuina de mercat,

tradicional reinventada, i de proximitat.

Menú: Diari de 14,50 €

Altres serveis: El PAM i el restaurant del

costat, l’Albus, són de la mateixa família.

Cada local ofereix una oferta culinària. Si

volen dinar (ràpid i informal) de tapes,

pinxos i amanides, escullin el PAM. Si els

agrada la cuina més tradicional i d’autor,

facin un cop d’ull a la carta de l’Albus. El

PAM és un bon local per a l’after work o

after esquí.

Telèfon: 973 620 542 / 973 620 326

Altres: www.restaurantalbus.com

Venint de Sort per la N-260, seguint la
ruta que segurament faran molts per anar
a esquiar a Espot o Port Ainé, les dos pis-
tes del Pallars Sobirà, passaran, entre d’al-
tres, pel poble de Rialp. Fins i tot, és una
bona localitat per fixar la residència un
cap de setmana d’esquí, ja que està a uns
20 minuts de les dos estacions de Ski Pa-
llars (per cert, si ho volen, poden comprar
els forfets a la caseta de fusta que es

troba situada a l’entrada del poble i apro-
fiten per fer una parada tècnica del vi-
atge). Doncs ja sigui si hi gaudeixen el
cap de setmana o van a passar-hi un
dia, els recomanem dinar al restaurant
PAM o a l’Albus de Rialp. Els dos són de
la mateixa família però fan ofertes culi-
nàries diferents. Entre setmana, l’Albus
tanca sovint, però poden degustar el seu
espectacular menú de 14,50 euros (que
inclou set primers i set segons a esco-
llir) al PAM, on si entren amb fred comen-
çaran a treure’s capes de roba gràcies
al seu gran finestral pel qual arriben raigs
de sol de muntanya (que escalfen que és
una meravella) que no es paguen amb di-
ners. La seva decoració moderna i en
blanc i negre fa que, de dia, sigui ele-
gant i acollidor i, de nit, un local perfecte
per prendre’s una copa al capvespre o
a la nit. Si van a dinar, els recomanem el
trinxat de col i patata amb rosta, el con-
fit d’ànec amb fruits vermells i per pos-
tres, el Filiberto. Es tracta d’unes pos-
tres típiques del Pallars elaborades amb
iogurt natural, gelat de nata i grosella.
És tan senzill com suau, exquisit i fa pair.

El caliu de la muntanya
Un restaurant de Rialp on dinar cuina de proximitat i
d’autor a l’escalfor dels raigs del sol en ple hivern

Sortim?

Rosendo Manrique
Resaltado


