
Antic Carrer Major, 18 

AD500 Andorra la Vella 

Principat d’Andorra 
 

Tel. +376 809 602 

Fax +376 861 539 
 

uhotelera@uha.ad 

www.uha.ad 
 

NRT : U-800584-Z 

 

La Unió Hotelera d'Andorra presenta la 12a edició de 
l’Andorra a Taula 

 
 
Aquest matí la Unió Hotelera d'Andorra ha presentat les 12es Jornades de cuina 
andorrana "Andorra a Taula" i ho ha fet en un dels restaurants participants,  
l’Andorra Park Hotel amb la presència del Sr. Carles Ramos, President de la UHA i 
els cuiners Carles Flinch (Restaurant Can Manel) i Roger Biosca (Hotel de l’Isard). 
 
El Sr. Ramos ha presentat les jornades destacant que enguany hi ha 32 restaurants 
participants, 7 més que l’any passat, dels quals 11 participants són nous. Tots 
preparant a partir del 2 de novembre vinent i durant un mes, menús gastronòmics 
maridats amb cervesa Inedit de Damm. 
 
Els preus dels menús d’aquest any oscil·len entre els 22 i els 40 euros i cada 
restaurant ha preparat un menú especial per aquestes jornades, 12 dels quals són 
menús de cuina tradicional i 20 menús degustació. Una oportunitat per poder 
descobrir nous llocs i noves propostes culinàries, la majoria amb productes 
autòctons i de proximitat. 
 
En l’última edició els restaurants participants van servir de mitjana 281 menús, 
més de 7.000 en total, l’Andorra a Taula és una oportunitat per aconseguir que 
nous comensals els coneguin i poder explicar quines són les seves propostes 
culinàries.  
 
El cuiner Carles Flinch ha destacat l’alta qualitat dels menús que es presenten 
enguany, i els preus populars als quals es presenten. Carles Flinch ha mostrat la 
seva satisfacció pel bon camí que comença a recórrer la cuina del país, amb cuiners 
agosarats, autoritats predisposades a ajudar i projectes com l’Andorra a Taula, que 
els permeten gaudir i fer coses diferents.  
 
Per la seva banda, Roger Biosca ha destacat la importància d’aquestes jornades 
pels cuiners participants, ja que pel seu restaurant han significat una facturació i 
una promoció molt importants per un mes, el de novembre, tradicionalment poc 
actiu al país. 
 
A la presentació també hi ha estat present el Sr. Francesc Camp, Ministre de 
Turisme, i és que l’Andorra a Taula forma part també de l’Andorra Shopping Festival, 
que se celebrarà els pròxims dies al Principat. 
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Andorra a Taula començarà el pròxim dia 2 de novembre fins al 2 de desembre, i a 
hores d’ara alguns restaurants ja compten amb reserves per als primers dies de les 
jornades.  
 
És una proposta gastronòmica organitzada per la Unió Hotelera d'Andorra i 
patrocinada per la cervesa Inedit de Damm. 
 


