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GARRAF GASTRONÒMIC

EL PEIXET  
posa la proa a la 
cuina marinera

No hi ha millor catecisme que el recep-
tari més nostrat de la cuina marinera. Quan un 
establiment de restauració vol excel·lir, abans 
ha de dibuixar la seva epopeia gastronòmica.

L’èpica de El Peixet és diària. Obren tots els dies. 
Aneu-hi, que us atendrà la pilar Hernández o 
un dels seus col·laboradors més directes, amb 
ganes d’agradar i provocar les millors ganes. Les 
claus del celler les té en manuel Agudo, que sap 
com ningú altre allò que li escau a cada plat; per 
cert, té molt en compte els vins del Massís del 
Garraf, els d’aquí.

A dins, però a la vista del mar i de la mateixa 
clientela, el mestratge de la cuina el rubrica José 
Luis Rodríguez, amb una trajectòria reconeguda 
i amb una especial sensibilitat per la tradició 
marinera i el producte de proximitat.

I així es fa el millor sofregit; amb bons professionals i amb 
un bon producte, a foc lent des de fa més de 10 anys, fent-se 
un nom i guanyant adeptes, a base de bons arrossos i de 
les millors opcions a l’hora de portar el peix a taula, amb un 
preu raonable, gens estrident. No li cal un menú diari perquè 
la mateixa carta ja ho és, del dia. Dinar a la terrassa és molt 
recomanable, és prou gran i alhora plaent. Això sí, procureu 
fer els deures i reservar amb antelació.

Com si fos l’ambaixador de Neptú, en Harald cortés és 
l’artífex d’aquesta proesa marinera que ja és el far de la gas-
tronomia de Cubelles, al mateix Passeig Marítim, a tocar de la 
mar, on li escauria més?
 
El Peixet forma part del col·lectiu Garraf Gastronòmic, que 
promou la genuïnitat i l’excepcionalitat de la cuina de l’entorn 
més proper.

teniR una baRca pRòpia i feR-se a 
LA mAR tOts ELs DiEs és uNA GARAN -
tiA DE LA pROcEDèNciA i LA quALitAt 
DEL pRODuctE. si Hi AfEGim bON Ofi -
ci A LA cuiNA i bONEs mANEREs Amb 
EL cLiENt EL REsuLtAt és EL pEixEt.  
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El peixet
Passeig Marítim, 18 · Cubelles
Tel. 938 162 009
www.peixetrestaurant.com
peixet@peixetrestaurant.com


