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El servei i la qualitat de sempre

Elaboren el fotoreclam 
del vi de l’Empordà per 
a la Mostra

L’artista figuerenca Judit 
Frigola ha estat l’encarre-
gada d’elaborar un foto-
reclam que es col·locarà 

a la Mostra del Vi per tal que les 
persones visitants puguin fer-s’hi 
fotos. Es tracta d’un fons fotogrà-
fic amb el mite de l’origen de l’Em-
pordà, acompanyat amb el logo-
tip dels vins empordanesos. Des 
de l’organització de la Mostra del 

Vi recomanen que si es compar-
teixen les imatges del fotoreclam 
a les xarxes socials, s’utilitzin les 
següents etiquetes: #pastorisi-
rena, #mitedelorigendelEmpor-
dà #raptedeDionís i #símbolDO-
Empordà. La il·lustració de Judit 
Frigola, instal·lada per la Càte-
dra del Vi i de l’Oli de l’Empordà, 
es podrà trobar a la part alta de 
la Rambla de Figueres durant els 
quatre dies que es durà a terme la 
Mostra del Vi. 
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L’EstabLiMEnt 
s’aDhEREix a 
La MOstRa DEL 
Vi OFERint una 
aMpOLLa DE Vi DO 
EMpORDà DE REgaL

El Duran, el bressol de la 
cuina empordanesa
L’hotel i restaurant 
Duran és tradició i 
modernitat, i ofereix 
sempre la màxima 
qualitat

El restaurant Duran, situat 
al bell mig de Figueres, és 
un dels establiments amb 
més llegat de la capital alt-

empordanesa. Després de dèca-
des de feina com a fonda i gràcies 
a la dedicació de Lluís Duran, s’ha 
convertit en un dels restaurants 
de més prestigi de la comarca. El 
restaurant Duran té una clientela 
que no para de créixer i sempre ha 
estat freqüentat per personatges 
il·lustres:  com ja se sap, el més co-
negut va ser salvador Dalí, el qual 
va fer del restaurant el seu punt de 
trobada a la ciutat. El racó preferit 
del pintor, el Celler de Ca la teta, 
forma part del circuit turístic de 
Figueres. 

LA GASTRONOMIA. Ofereixen 
una cuina que barreja tradició i 
modernitat, amb una carta equili-
brada amb plats del receptari més 
tradicional i amb propostes mo-
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dernes i sorprenents. El restau-
rant ofereix un menú de migdia i 
nit, de dilluns a diumenge, de 25 
euros amb beguda inclosa. L’ofer-
ta culinària es complementa amb 
un menú gastronòmic i una sugge-
ridora carta.
a banda, l’espai ofereix una car-
ta molt variada de vins emporda-
nesos formada per vins negres de 
gran qualitat amb notes aromàti-
ques, vins blancs frescos i sabo-
rosos, i vins rosats caracteritzats 
per una tonalitat ben definida amb 
aromes delicades. Els clients que 
reservin una habitació doble per al 

dissabte 7 de setembre i contrac-
tin la mitja pensió, tindran com a 
regal una ampolla de vi de la DO 
Empordà.
per a més informació, la pàgina 
web és: www.hotelduran.com.
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