
EL TOUR DE L’ANTIC MOLÍ
 65€  

preu per persona, amb celler de vins no inclòs i  servit a taula completa 

CONTRARELLOTGE
OLIVERES MIL·LENÀRIES D'ARIÓN – ANTIC MOLÍ 9,8Km
Contrarellotge Oliveres Mil·lenàries d'Arión- Antic Molí
Aperitiu de les diferents tAperitiu de les diferents textures del olis monovarietals

ANTIC MOLI – L’AMPOLLA 89KM
Preparació de la bici

Patata soufllé amb angules  
Taco de llagostí de La Ràpita  

Mollette de pimento d’Alcanar amb musclos en escabetx 
Dentelle d’anguila a la brasa amb all i pebre 

PPeix blau amb cafè, llimona, genjibre i pera de Sant Joan 

 L’AMPOLLA – HORTA DE SANT JOAN 83KM
Ens fiquem els guants  Ostró del delta amb maduixes, sake i raïm de mar

Pelotón L’enciam maravilla amb els seus tomàquets  
Pujada al Port dels Espills Truita d’abadejo amb piparres  

Creuem la Via Verda L’esbargínia blanca amb espardenyes i gambes a la brasa

HORTA DE SANT JOAN – MORELLA 68KM
Ens agafa una “pàjaEns agafa una “pàjara”, moment de recuperar-se Barreta energètica DO terra alta

Parada tècnica i dinar a l'Hotel Miralles Cresto entre vinyes 
Comença el Port de Torremiró... Macaró de remolatxa, foie i cesina amb ajo blanco

Pavé Pastanaga amb tòfona dèstiu i salsa gástrica  

 MORELLA – ANTIC MOLÍ 80KM
Baixada per les curves del Port de Querol

Arròs cremós de pollastre de corral amb shimeji, shitakes i enokis 
Mare de Déu de Mare de Déu de Vallibana Ou d’ànec amb popets, sobrassada i salsa holandesa  
Fem la roda: relleus Llobarro osmotitzat amb plàctón i les seves roques  

Pujada a la font de l'avellà Ventresca de cabrit amb curri de herbes aromàtiques i iogurt eco 
Tête de la course Taula de formatges de tot de poble  

Sprint final
Mel, llimona i mató  

La cadena - coco, mango i pastanaga  
El plat i el pedal -  El plat i el pedal -  xocolata i namelaka

Arribada als Jardins de l'Antic Molí i entrega de mallots per als guanyadors
Petit Fours • Copa de Cava

Maillot jaune · Maillot vert · Maillot a pois


