
 

FLORS DE NIT 
Girona Temps de Flors 2013 

 
Establiments participants 
 

 
° RESTAURANT EL SITRELL 

Amanida amb flors de formatge "tète de moine" 
Preu: 8€ 

 
° EL CERCLE 

Gin tònic Floral Premium. 
      Preu:  7,5€ 

 
° RESTAURANT CALDERERS 

Platet Jardí dels Calderers + canyeta 
Preu: 3,50€ 

 
° LOLA CAFÉ 

Gin Tònic de Hendrick’s 
Preu: 6 € 
Especial Mojito Barceló 
Preu: 4 € 
La decoració pel “Temps de Flors” d’aquest any està basada i inspirada en el gintònic. Decoració by 
Laura Mera del Cabo. 

 

° CERVESERIA MODEERNA “EL DOLL” 

“Un Doll de Pensaments”: Pensaments amb sopeta de tomàquet escalivat amb orenga i mozzarella. 
Preu: 3€ 
 

° RESTAURANT DRAPS 
Mini brotxeta de gambetes i vieires amb fruites de colors amb un  xarrup de cava. 
Preu: 3,5€ 

 
° RIVER CAFÉ 

Mil flors de poma, maduixa i foie amb perfum de ratafia, amb una canyeta inclosa  
Preu: 3,5 € 

 

° RESTAURANT LA POMA 
Mini Gin tònic de Roses amb la seva Tapeta de Pètals de xips, ou de codorniu i pol·len de pebre 
vermell. 
Preu: 4,5 € 

 Decoraran especial del restaurant durant Temps de Flors 
 

° XURRO’S GIRONA  
Flors manxegues i té fred amb flors.  
Preu: 5€ 

 
° TAVERNA IRLANDESA MCKIERNANS 

Gintònics florals adequats a la primavera i a les flors. 
  Preu: 8 i 9 €  
 

° EL MUSEU DEL VI 
Cocktail de Flors d’Ibiscus.  
Preu: 6€ 



 
° EL POU DELS CAPRICIS (Hotel Llegendes) 

Còctel “La Tulipa”anomenat “ LA TULIPA”.  
Per el dissabte dia 18 de maig  i com a comiat del Girona Temps de Flors, es  celebrarà la Festa 
Primavera ,amb música rumbera en directe de la mà de  l’Edu Gené i en Santos Garcia (entrada 
gratuïta). 

 

° RESTAURANT CUL DE LA LLEONA: 

 Menú “Flors de Nit”. Preu: 19,50€. 
Aperitiu: Cocktail Margarita, Brandada amb torradetes, Amanida de pollastre, taronja i ametlles 

  
Primers: Verdures a la planxa, Canelons d’espinacs i formatge de cabra, Flors de carbassó farcides 
de formatge, Espaguetis amb verdures i pollastre wok. 
 
Segons : Salmó amb salsa nelda i arròs amb verduretes, Rodó de vedella al forn amb guarnició, 
“Codillo” al forn amb patates “a lo pobre”, Horada al forn 

 
Postres: Mouse de xocolata casolà decorat amb flors, Pastís de poma casolà decorat amb flors 

 

° GRAN VIA  
 Decoració de l’entrada i l’interior del local amb flors que penjaran del sostre. 

Gintònics florals i un preu promocional de 5€ en totes les consumicions durant el Temps de Flors. 
 

° KICK OFF LUXURY 
Gintònic de fruits vermells amb flor de Jamaica.  
Preu : 7€ 

 

° LUX 
 “LUX de Flors” amb decoració especial “Temps de Flors” i Gintònics Florals.  

Flower Party on tot el personal anirà disfressat amb ornamentació floral. A les 5 del matí es tancarà 
la festa amb tota mena de pastissos i reposteria floral gratuïta que s’oferirà per esmorzar a tots els 
noctàmbuls de temps de flors. 

 

° ONE 
 El vidre estarà decorat amb un vinil floral.  

Sweet Violet: vodka amb llimonada rosa i sirope de violetes amb espum de maduixa i núvol amb 
pètals de rosa. 

 

° ESCONXURO 
Queimada Taska Style 
Cremat gelat de ron añejo amb almívar de saüc i mirabeles al toc de llima de keffir 

 Digestiu i refrescant 
El preu: 6€ 
 

° ANGELUS 
Canya + chips de pastanaga del jardí de l’Angelus.  
Preu: 2,50€ 

 
° VANITY 

Gintònic de Maguellan de rosa blava.  
Preu: 7 € 
La incomprable 5th Fire amb pètals de rosa vermella i maduixa 
Preu: 7€ 
Combinats amb margarites: Masters i Segram’s 
Preu: 6€ 
Tisana Excited a base de pètals de rosa i cava entre d’altres 
Preu: 16.00€ (per a 4 persones). 



 

° BELLINI 
Campionat de pàdel Porta Bellini - Fressia a Vilablareix el 18/5/13: repartiment de premis als 
guanyadors. 
El local estarà decorat per temps de flors amb la col·laboració de Fressia. 
 

° PATI DEL RABI  
Menta natural, ron, llimona i sucre. Còctel “FROBERY”.  
Preu: 4€ 
 

° MICHIGAN GIRONA 
Dissabte 11 de Maig: Festa Flower Power. Es repartiran flors als clients dels establiments de 
restauració de Girona. Aquesta flor la podran intercanviar per un regal al Michigan. El local estarà 
totalment tematitzat amb la temàtica del moviment hippie i el personal també. 
De l’11 al 19 de Maig, els dies que el Michigan obri, oferiran una oferta especial; tothom que vingui 
abans de les 00.00h durant la setmana del temps de flors, obtindrà un Spring Còctel de benvinguda.  
 

° RICK’S CAFÉ 
Celebra la setmana del Champagne de la mà de Moët and Chandon amb el seu champagne Venve 
Clicquot. El dissabte dia 11 es farà la festa final de la Setmana on s’hi regalaran viatges a Eivissa, i 
altres objectes de la marca Venve Clicquot. A tots els assistents a la festa se’ls hi donarà la 
benvinguda amb un Cocktail Mimosa. 

            Decoració del local per Laura Mera del Cabo 

 
 CITY BAR 

Oferiran un espai dintre del local, on en forma d’exposició, entrant per la porta principal i seguint un 
breu recorregut veurem una recreació del procés d’elaboració de la cervesa.  
El final del recorregut ens portarà a sortir per la segona porta a la terrassa, adornada amb diferents 
elements i flors on podrem asseure’ns i prendre una copa incloent tres propostes especials per 
temps de flors. Una es tracta d’un cocktail afruitat amb elements florals, una altra és un exclusiu 
Gintònic floral a molt bon preu i la tercera és una cervesa floral molt exclusiva. 

 

 MALANDRINA 
Faran totes les pizzes amb  decoració floral amb beguda i amanida completa inclosa. Els ingredients 
formaran una rosa (tomata i pebrot vermell els pètals i amb xampinyons i pebrot verd el tall; el pernil 
dolç simularà la terra. .Així dibuixaran fins a 6 flors diferents: margarita, clavell, hortènsia, gira-sol, 
lliri, àloe vera. Es servirà tisana de flors de manera gratuïta a tots els clients. 
Preu : 12.90€ 

 
° PAPARAZZI-DISCO 

S’entregarà un clavell amb un número escrit en un llaç a les noies i un petit florer amb un número 
pels nois per tal que durant la nit trobin el seu mateix número, o sigui,  la seva parella. A les 4:00h 
es presentarà el gin tònic de temps de flors que es farà en una glassonera gegant per regalar-lo a 
tots els assistents. 

 
° CASINO GIRONA 

Inauguraran el pati floral del nostre Casino a l'estil andalús amb testos a les parets a l'estil Pati 
andalús a través d'un Mapping on les fulles aniran caient lentament i se les endurà el vent.  
Faran descompte especial de 2€ en la copa especial de Temps de flors presentant el tiquet de flors 
que oferiran les nostres publicistes. 

 
° CASA VERDA 

Organitzen la FLOWER SPECIAL GAY PARTY. Aprofitaran el Temps de Flors per fer la festa per 
excel·lència dels gays i lesbians, ja que el local està dedicat a aquest ambient. Tothom haurà d'anar 
vestit amb capes blanques a l'estil romà i amb detalls florals al cap a l'estil de corones amb flors o 
diademes a l'estil romà. El jardí de la casa també s'omplirà de flors i es servirà un còctel afrodisíac 
de fruita i pètals vermells gratuït a tots els assistents. 

 



 
° BOHEME 

Proposen el cocktail "Temps de flors” a 5 euros i regalaran una rosa a totes les noies que vinguin 
durant la setmana del Flors de Nit. Divendres i dissabte faran LA BOHEME FLOWER PARTY" en la 
qual al demanar una copa et regalaran una margarita per tal que destriïs els pètals davant el 
cambrer apostant si serà "m'estima " o "no m'estima" i si ho encerta el cambrer el client tindrà la 
propera copa gratuïta. 

 
° CUCUT CAFE 

      Gintònics amb pètal de flors.  
Preu:6€ 

 
° TERRASSA ULTÒNIA 

Dia 11 de Maig: festa d’inauguració. La invitació per accedir a la terrassa serà una flor que els 
convidats aniran penjant en un mural col·locat a l’entrada de la terrassa, tal i com si es tractés d’un 
jardí, als quals se’ls oferirà una copa de cava. 

 
Durant tots els dies del Temps de Flors oferiran una Gintònic Floral d’Ish a 8€. 

 
 RESTAURANT LA PENYORA 

Copa de Cava Mil Flors+ Menú de flors de nit  
     Preu: 20€. 
 


