
L’eclèctica oferta de restauració és, com cada 
any, un dels bastions de la Santa, l’espai d’oci 
transversal de Santa Cristina d’Aro, que aquest any 
compta amb un plat fort: Las Palmeras.

Un restaurant íntim a l’aire lliure amb una carta 
original signada per la xef Júlia Podall i amb una 
carta de còctels d’autor per acabar la vetllada.

Santa Cristina d’Aro, dimecres 28 de juliol de 2021  
Aquesta cinquena edició de La Santa arriba amb una 
novetat molt especial: l’estrena de Las Palmeras. 
Aquest espai a l’aire lliure situat a l’Espai Privé, un 
sofisticat racó de l’encantador Santa Cristina Horse 
Club, presenta una solvent proposta de Night Brunch 
a càrrec de la jove cuinera Júlia Podall, que aporta 
frescor, creativitat i originalitat als fogons amb gestos 
de complicitat a la cuina internacional.

Aquest any els foodies podran gaudir des del street 
food més gamberro als Foodtrucks, Corners i 
Stalls, fins a la cuina més elegant i d’avantguarda al 
restaurant Las Palmeras, on podrem ocupar taula 
a la fresca, gaudir d’un sopar a l’aire lliure amb el 
millor producte i regalar-nos una sobretaula a base 
de còctels d’autor. Podall, formada al Basque Culinary 
Center, assenyala que cuina “des del més profund 
respecte al producte i a la tradició”.

Sota aquesta premissa ha elaborat una carta senzilla 
i juganera, pensada per compartir i a preus ajustats, 
amb plats que van des del tàrtar a la burrata, el 
caneló de brandada de bacallà o el xiitake a feira.

L’espai de restauració Las Palmeras de la Santa, un referent per a gaudir 
del millor producte de proximitat a la Costa Brava

LA PROPOSTA GASTRONÒMICA DE NIGHT BRUNCH ES PODRÀ GAUDIR FINS AL 29 D’AGOST DE 18 H A 1H

Per obrir boca val la pena començar amb les 
croquetes artesanes, cruixents i sucoses, de bacallà, 
de pollastre, de gambes, de bolets o d’ànec. El millor 
és deixar-se sorprendre pels seus sabors, que van 
canviant cada dia. I per continuar mereix una menció 
especial el ravioli de galta de porc amb crema de 
“boletus” i brou de carn. “És una elaboració senzilla 
però plena de sabor, cuidant al màxim el producte”, 
explica Podall.

Encara que si el que et ve de gust és viatjar, deixa’t 
portar per la taula de formatges internacionals o el 
ceviche d’escórpora, ceba vermella, blat de moro, 
coriandre i mango que, amb els seus sabors tropicals, 
et transportarà fins al restaurant més autèntic de 
Perú. Un plat que, com la resta, demostra la vocació 
eclèctica i juganera de la cuinera.

www.lasantamarket.com



Un dels punts forts d’aquesta jove i talentosa xef, que 
es declara enamorada de la rebosteria, és el pastís 
de formatge artesà amb galeta i fruits de bosc. Podall 
porta des dels set anys buscant amb la seva mare la 
millor versió del cheesecake i sembla que és a prop. És 
intens i cremós alhora, i se serveix a una temperatura 
que enalteix el seu sabor.

Las Palmeras és el lloc ideal per seure a taula en un 
restaurant a l’aire lliure, gaudir d’aquesta elegant 
proposta gastronòmica i allargar la vetllada amb un 
daiquiri de maduixa o un gintònic de yuzu, entre 
d’altres còctels d’autor. La Santa ens convida a passar 
les nostres millors nits d’estiu en aquest preciós racó 
al cor de la Costa Brava.

www.lasantamarket.comwww.lasantamarket.com
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LA SANTA
Qué: Artesania, tendències, corners gastronòmics, copes, actuacions 
en viu en petit format, DJ, sorpreses, tallers per a nens i activitats...

Quan: Del divendres 16 de juliol al diumenge 29 de d’agost

Horari: De 18 a 1 hores 

On: Santa Cristina Horse Club C-250. Girona a Sant Feliu de Guíxols km. 
27,6. Santa Cristina d’Aro (Girona) 

Públic: Familiar

Preu: Entrada gratuïta en accés des de pàrquing. Resta del públic 3 € / 
Nens menors de 12 anys accés gratuït. 

Aparcament: 6 € tarifa plana que inclou una Moritz per vehicle. Ocupants 
d’el vehicle accés gratuït. 

www.lasantamarket.com

Descarrega el dosier de premsa de La Santa en aquest enllaç
Descarrega fotografies en alta resolució en aquest enllaç
Consulta les activitats a l’agenda 


