
VISITA MUSEU I MOLÍ
D’OLI DE LA GRANADELLA
UN NOU MÓN DE SABORS I COLORS

La Granadella -  Granyena de les Garrigues

ES
CAPA

DA 1 DIA



>> Visita a l’antic molí i ara Museu de l’Oli de Catalunya

El Museu de l’Oli de Catalunya, ubicat al cor de la seu de la Cooperativa de La Granadella conté 
les instal·lacions i la maquinària originals del molí fundat el 1920. Hi destaquen, el bon estat de 
conservació de la maquinària (en condicions òptimes de funcionament), del recinte i de les ins-
tal·lacions originals de començament del segle XX.

El Centre de la Cultura de l’Oli de Catalunya és un espai on es fusionen l’art, la gastronomia i el 
paisatge.  En aquest espai podreu degustar els millors olis de Catalunya, gaudir d’una exposició i 
començar rutes enmig de la natura, tant a peu com en bicicleta.  

CONTINGUT

>> Antic convent i ara Centre de la Cultura de l’Oli de Catalunya
  



>> Hotel Restaurant La Garbinada

El restaurant La Garbinada presenta una cuina tradicional catalana amb productes de gran quali-
tat i de proximitat. L’oli d’oliva verge extra és el segell de tots els plats que el restaurant ofereix. 
Gaudeix de la gastronomia típica  zona de amb els productes estrella de cada temporada. Per 
acabar, no pot faltar un bon ball amb música en directe.

>> Degustació i tast d’olis

Els tasts d’olis que ofereix el Centre de la Cultura de l’Oli són guiats i tenen com a objectiu po-
der identificar i conèixer els olis de les diferents varietats d’olives catalanes, a més d’aprendre 
les aplicacions pràctiques que tenen aquests a la cuina.



Esmorzar de pagès
(OPCIONAL, tot l’any)*

Embotits de la casa, pa de forn de llenya torrat, tomates per sucar, 
oli d’oliva verge extra de La Granadella.

Begudes: Vi de la terra, aigües, cafès i gotes.

*Hora d’arribada entre les 9:30h i les 10:15h. Aquest servei no està inclòs al menú 
de dinar i es facturarà a banda si s’estima convenient, i prèvia reserva a l’hora 
de confirmar el grup.

Dinar garriguenc de l’oli
(tot l’any)

ENTRANT
Amanida de l’horta de Lleida per a compartir

PRIMER
Fideuada de peix a l’estil Garbinada

SEGON
Filet de galta de porc (‘carrillada ibèrica’) a l’Oporto 

amb patates al forn

POSTRES
Crema catalana cremada al gust

Bodega: Vi ecològic D.O. Terra Alta ecològic, aigües minerals, 

cafés, gotes i copa de cava.

OPCIONS PER MENJAR



La caragolada de Lleida
(tot l’any)

PRIMERS
Degustació de dos tipus de caragols: 

-Caragols a la gormanda a l’estil Benito-
-Caragols a la llauna amb all i oli-

SEGON
Botifarra de Granyena i costelletes de xai a la brassa d’olivera amb 

patata al caliu i mongetes blanques saltejades amb all i julivert

POSTRES
Crema catalana cremada al gust

Bodega: Vi ecològic D.O. Terra Alta ecològic, aigües minerals, 

cafés, gotes i copa de cava.

La gran calçotada
(del 15 de novembre a l’1 d’abril)

PRIMER
Calçotada popular amb la salsa típica 

(sense límit de calçots)

SEGON
Graellada de carn a la brassa (botifarra blanca, botifarra negra, 

costelletes de xai) acompanyada de patata i carxofa al caliu

POSTRES
Crema catalana cremada al gust

Bodega: Vi ecològic D.O. Terra Alta ecològic, aigües minerals, 

cafés, gotes i copa de cava.

DESPRÉS DEL DINAR HI HAURÀ SESSIÓ DE BALL FINS LES 17H. 
OPCIÓ APLICABLE A TOTS ELS MENUS



LOCALITZACIÓ

MUSEU DE L’OLI DE CATALUNYA 

El Museu es troba a la Pl. Joan Perucho, 4 al mateix edifici de la cooperativa de la Granadella. 
L’accès al pàrquing es troba al carrer de l’Oli. 

Com arribar-hi?
Un cop s’està a la carretera C-12 direcció Flix – Tortosa (venint de Lleida) i direcció Lleida (venint 
de Tortosa) s’agafa la carretera C-242 direcció la Granadella – Ulldemolins. L’entrada al municipi 
de la Granadella més propera al Museu de l’Oli és pel carrer de l’Oli (la primera a mà esquerra). 

HOTEL RESTAURANT LA GARBINADA
L’hotel restaurant la Garbinada es troba al passeig de les Garrigues, 17 – 19 (Granyena de les Ga-
rrigues). 

Com arribar-hi? 
Un cop s’està a la carretera C-12 direcció Flix – Tortosa (venint de Lleida) i direcció Lleida (venint 
de Tortosa), s’agafa la L-700 a la sortida d’Alcanó. L’entrada al municipi de Granyena més propera 
a l’hotel restaurant és pel carrer del Nord  (la tercera entrada a mà dreta). 

AVÍS PER ALS AUTOCARS
Si veniu des de Barcelona, heu d’evitar la sortida Mollerussa - Borges Blanques 

i seguir fins la sortida de Lleida.



ESMORZAR DE PAGÈS (OPCIONAL)
  5€

OPCIÓ 1
VISITA MUSEU DE L’OLI + TAST 

4€

OPCIÓ 2
VISITA MUSEU DE L’OLI + TAST + OBSEQUI 

6€
   

DINAR GARRIGUENC DE L’OLI
ENTRE SETMANA 15€
CAP DE SETMANA  20€

DINAR LA CARAGOLADA DE LLEIDA
25€

DINAR LA GRAN CALÇOTADA
25€

Tots els preus tenen l’IVA inclòs.

PREUS

MODE DE PAGAMENT

L’agència haurà de efectuar els pagaments en metàl·lic, abans de començar la visita i el dinar, 
als responsables dels dos establiments col·laboradors (Centre de la Cultura de l’Oli i de Catalun-
ya i Hotel Restaurant La Garbinada). O bé, mitjançant transferència anticipada també als dos 
establiments al moment de realitzar la reserva, moment en el qual li seràn indicades les dades 
bancàries corresponents.



AMPOLLA 1/4 L 
OLI D’OLIVA VERGE  EXTRA de
COOPERATIVA LA GRANADELLA

OBSEQUI PER A TOTS ELS VISITATS

INFORMACIÓ I RESERVES

CENTRE DE LA CULTURA DE L’OLI DE CATALUNYA

Plaça de la Independència, 1
La Granadella 25177

Tel: 973 094 101
       608 536 864 (Judith Pardell)

Mail: info@culturadeloli.cat
Web: www.culturadeloli.cat

RESTAURANT I HOTELLA GARBINADA

Passeig de Les Garrigues, 17 -19
Granyena de les Garrigues 25160

Tel: 973 136 275
       699 949 737 (Benito Gili)

Mail: info@garbinada.com
Web: www.garbinada.com


