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Menjar als restaurants d'Ordino és gaudir de les aromes i els sabors de la
cuina andorrana. La nostra gastronomia tradicional plena de plats típics de
muntanya et permet triar entre la carn d'olla andorrana, el trinxat amb rosta,
els civets de senglar o llebre, els estofats amb bolets, la carn de poltre,
e
truites de riu, les fondues i les raclets entre altres. Plats que pots descobr.·
,
als restaurants que tens a la llista següent, classificats per pobles.
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La Coma del Forat al camp de neu de Vallnord Ordino-Arcalís
+376 603252

Cuina d e muntanya, carns a la brasa, entrepans,
i pizzes. Obert de mitjans de juny a mitjans de
setembre

Restaurant Braseria La Neu

+376 749749

Cuina tradicional de muntanya i carns a la brasa

Restaurant L'Ensegur

+376 850650

Plats típics de muntanya

Restaurant l'Era d'en Jaume

+376 850667

Cuina tradicional i de muntanya

Restaurant Prat de les Mines

+376 849400

Cuina de muntanya i carns a la brasa, esmorzars
i entrepans

Restaurant La Tulipa

+376 835086

Cuina tradicional

Restaurant Clàssic Arans

+376 862722

Cuina de brasa

Bar Traguet

+376 862266

Tapes

Restaurant Font Blanca

+376 850068

Cuina típica de muntanya
i carns a la brasa

Bar break Pizza & Coffee 66

+376 868466

fleca, entrepans i pizzes

Restaurant La Borda
Llorts

Arans

La Cortinada

MO�TRA GIWTRONÒMICA
O'ANOORRA

Recorda que el 10 de novembre a Ordino
se celebra la Mostra Gastronòmica
d'Andorra, que et permet degustar una
gran varietat d'aperitius, plats, postres i
begudes que han preparat especialment
per a tu la vintena de restaurants i
col·laboradors participants.

Restaurant Cal Tonet

+376 846484

Cuina de mercat

Ristorante La Solaneta

+376 722922

Cuina italiana
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Alguns hotels
d'Ordino tenen
servei de
restauració
oberts al públic
(pàg. 30 i 31)

Ansa longa
Borda Ansalonga

+376 816053

Menú casolà i carta (obert del 15/06 al 8/09)

+376 850941

Cuina tradicional i carns a la brasa

Bar Restaurant 9 Vertical

+376 817989

Creps i cuina autèntica

Bar Restaurant El Racó Burgués

+376 854454

Cuina variada, tapes, pinxos

Bar Restaurant La Clota

+376 847474

Cuina portuguesa

Bar Restaurant O Menjar, beure
i diversió

+376 722101

Creperia, entrepans i menú

Restaurant Borda 1880

+376 891880

Cuina tradicional i de muntanya

Restaurant Le Saboyard

+376 833083

Cuina francesa

Restaurant Gaspà

+376 835080

Tot tipus de cuina

Restaurant Tòpic

+376 736102

Tradicional de muntanya, mercat, pizzeria, carns
a la brasa, plats típics d'Andorra

$ornàs
Les Fargues
Ordino

Pizzeria Coll d'Ordino

+376 839203

Pizza, plats combinats, carns

Snack Bar Quim

+376 835645

Cuina casolana
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