
CAFETERÍA RUKALDE
Plaça Estació, 3 Baixos B - 971160364
Dijous, divendres, dissabte i diumenge

Menú – 6’95 € inclou pa i cafè
Plat: Llom amb col acompanyat de patata i 
xampinyons.
Postre: Flam cremós de mascarpone sobre galleta 
d’ametlla i cacao.

CAMPIZZA
Plaça Major, 9 - 601365105
Dijous i divendres de 9:00 a 23:30h.

Plat especial – inclou beguda i postre
Plat 1: Pinxo de solomillo de porc amb patates 
fregides o plàtan “macho”. Preu: 15€
Plat 2: Arròs brut. Preu: 18€

REST. CLUB NÀUTIC RÀPITA
Explanada Club Nàutic Sa Ràpita - 971640413
Dijous i divendres de 13 a 16h.

Menú – 35 € inclou aigua, vi de la casa i cafè.
Aperitiu: Pa, olives i alioli.
Entrant: Verdures amb tempura.
Plat: Secret ibèric a la planxa.
Postres: Mousse de xocolata.

AGROTURISME & RESTAURANT 
CAN CANALS
Ctra. Campos – Sa Ràpita km. 971640757
Dijous, divendres i diumenge a partir de les 13h.
Dijous, divendres i dissabte a partir de les 19h.

Menú – 33 € inclou Pa, olives, oli de Can Canals
Aperitiu: Croqueta de porcella, chutney de ceba i 
albercoc.
Entrant: Frit de sípia estil Can Canals.
Plat principal: Galta de vedella amb reducció de palo i 
trompetes de la mort.
Postre: Tiramisú d’ensaïmada de Campos amb cacao 
de garrova.

RESTAURANT CA’N CALENT
Ronda Estació, 44 - 971651445
Dijous, divendres, dissabte i diumenge

Menú – 36 € inclou pa, olives, sobrassada, aigua, vi 
blanc i negre Castell de Santueri i cafè
Entrant: Rotlles de pollastre adobat, kimchi a la 
mallorquina, bolets i tomàtiga seca o Patates de 
pobre amb vermell d’ou i tòfona negra.
Plat Principal: Llom de bacallà al forn amb romesco i 
patates amb el seu suc o Galta de vedella al vi ranci, 
moniato blau i bolets.
Postre: Sandvitx de coco i pistatxo amb sorbet de 
síndria o Coca de xocolata blanca i macadàmia, 
crema de caramel i sorbet de pruna vermella.

RESTAURANT ES REVELLAR
Camí des Revellar Km 3,6 – 971160274
Dijous, divendres i dissabte de 19 a 22h

Menú – 36 €
Aperitius Es Revellar.
Entrants: Coca de sípia, sobrassada i bolets i Ensalada 
de llagostins amb vinagreta de magrana.
Plat Principal: Galtes de porc negre amb parmentier 
de patata trufada i carbassa.
Postre: Mousse de caqui, magrana i xocolata i Petits 
fours.

ES FIGUERAL
Ctra. Palma – Santanyí km. 42 – 630150180
Dissabte i diumenge (migdia)
Divendres, dissabte i diumenge (vespre)

Menú – 32 € inclou Pa i cosa.
Entrant: Bolets, vermell d’ou, camaiot i patata trufada 
i Carbassa, salmó, pipes i iogur.
Plat Principal: Peix mantequilla, mongetes vermelles i 
espinacs o Espatlla de mè a baixa temperatura, 
pastanaga, cítrics i magrana.
Postre: Temps de garroves.

RESTAURANT SA CANOVA
Ronda Estació, 18 - 971650210
Dijous, divendres, dissabte i diumenge de 13 a 16h.

Menú – 29 € inclou pa, olives, allioli i 1 beguda per 
persona.
Entrant: Sopes mallorquines o Caragols aguiats o 
Bunyols de botifarró o Frit de peix i marisc.
Plat Principal: Llom amb col o Bacallà a la mallorquina 
o Cassola o escalopins de porcella al pebre.
Postre: Llet amb crostes o Mousse de xocolata o 
Tiramisú d’ensaïmada o Sorbet de llimona.

CAFÉ GALERÍA 
C/Santanyí, 34 - 971160249 / 687809785

Menú –18€ inclou cervesa de blat “Paulaner” de 0’5l o 
un refresc.
Entrant: Platet d’amanida trempada
Plat Principal: Garró de porc rostit amb pilotes de 
patates i xucrut.
Postre: Tiramisú clàssic de cafè.

PIZZERIA SAPORE DI NAPOLI
C/Major, 30 - 871538076 - 627835019
Dijous, divendres, dissabte i diumenge de 11 a 16h. i de 18.30 a 23h.

Menú – 25 €
Entrant: Albergínies a la “Parmigiana”
1 Plat: Raviolacci “Fungí porcini” o trufa
Postre: Tiramisú de fresa.
Plat 1: Pizza safira - 15€
Plat 2: Pizza romagnola - 15€

RESTAURANT ES BROT
C/Ràpita, 44 – 653751528
Dijous, divendres, dissabte de 13:00-16:00h i de 20:00-23:00h.
Diumenge de 13:00-16:00h

Menú – 32 € inclou pa, all i oli i olives.
Entrant: Frit de verdures.
1 Plat: Creps farcits de gambes i bacallà amb emulsió 
de pebres i “xips” de rúcula.
2 Plat: Entrecot de vedella mallorquina amb salsa 
Bearnesa, milfulles provençal de patata i pasta de full.
Postre: Pecats de crema diplomàtica, crema cremada 
i textures confitades.

CAFÈ LA TORRE
Bisbe Talladas, 2 - 971160136
De dimarts a diumenge de 8 a 16h

Plat especial – 14 €
Llom amb suquet de bolets amb sobrassada i patató 
al romaní.

CA’N VERMELL
C/Santanyí, 81 – local 7 - 871858923 – 630157815 – 686316278
Dijous i divendres de 12:30 a 15:30h.

Menú – 26 € inclou pa, olives i 1 beguda
Aperitiu: Frit de porcella.
Plat: Porcella rostida amb salsa de magranes agres.
Postre: Pastís de formatge amb confitura d’albercoc.

INVERSIONES CANTÓ DE MARINA
Camí de Ses Covetes Pol. 21, Parc. 87 - 971529529
De dilluns a diumenge de 13 a 23h

Menú - 35€
Trempó
Saltejat de cames seques
Conill en salsa
Caldereta
Plat especial - 35€
Caldereta de llamàntol

CA’N VERMELL
C/ Santanyí, 81 – local 7 - 871858923 – 630157815 – 686316278
Dijous i divendres de 9 a 12h

Frit de porcella i cap de llom – 7,50 €
Variats i entrepans (llonguets)

CAFETERIA SA FARINERA
Ronda Catalunya, 1 – Local 2 - 971652319
Dijous i divendres

Frit de freixura – 8,50 € inclou beguda i cafè
Variats i entrepans (llonguets)

CAFÈ LA TORRE
Bisbe Talladas, 2 - 971160136
De dimarts a diumenge de 8 a 16h

Frit de secret ibèric - 8’50€
Frit mallorquí - 5’50€
Frit de matances - 8’50€

CAFETERÍA RUKALDE
Plaça Estació, 3 Baixos B - 971160364
Dijous i divendres

Frit de matances – 6’95 € Plat Gros

RESTAURANT SA CANOVA
Ronda Estació, 18 - 971650210
Dijous de 9 a 11h. (també per endur-se’n)

Assortiment de frits mallorquins: Frit de sang, de 
porcella, de marisc, de verdura, croqueta de 
pollastre, calamar a la romana i ensaladilla – 12 € 
inclou pa, olives i sobrassada + 1 beguda + 1 rebentat.

FIRA OCTUBRE CAMPOS 2022          20 FIRA ---  21 FIRÓ

#CamposUnBonPla

BERENAM DE FRIT                        20 i 21 OCTUBRE

MENÚS DE TARDOR                        20-21-22-23 OCTUBRE


