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Un restaurant lleidatà, el millor de Catalunya i
cinquè d'Espanya
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Enquesta

"Creus que s'hauria d'haver
vacunat als membres de les
meses electorals?"
Sí, hagués estat una bona opció per
protegir-los a ells i als votants
No, les residències i centres sanitaris
segueixen sent prioritaris
Sí, el gel, les mascaretes i pantalles
no són protecció suficient durant tantes
hores
No, estaran prou segurs amb gel,
mascareta i pantalla protectores
Peu de foto: Restaurant La Boscana

VOTA

Un restaurant de Lleida consta per 3r any consecutiu en el rànquing del Top 100 restaurants
d'Espanya que cada any elabora la plataforma de reserves 'El Tenedor'. Es tracta del
restaurant La Boscana, de Bellvís, que regenta el xef Joel Castanyé, i que aquest 2020 es
situa a la 5a posició. Enguany, La Boscana també ha encapçalat el llistat dels 100 millors a
Catalunya.
El rànquing s'estableix a partir de les notes obtingudes durant aquest any, les opinions dels
clients, visites al restaurant i les reserves generades.
“Intentem oferir una cuina genuïna, amb el valor afegit de l’esforç i l’honestedat, i això sense
oblidar les nostres arrels. Aquesta passió per la feina ben feta també s’impregna en el
servei, que presta tota l’atenció als comensals. Tenim un equip humà extraordinari i a ells
dediquem aquest reconeixement tan important, que ens esperona per continuar en aquesta
línia de professionalitat màxima”, assenyala Joel Castanyé, xef i propietari de La Boscana.
MÉS NOTÍCIES »

Notícies relacionades:

Territori:

➤Joel Castanyé: "La cuina de casa corre
perill; s'aprèn abans a esferificar que a fer
un bon brou"

Bellvís

2.260 habitants
Pla d'Urgell

➤Premi al xef Joël Castanyé al Palau
➤Joel Castanyé, xef de la Boscana de
Bellvís, revelació gastronòmica de
Catalunya 2017
➤Un restaurant lleidatà, Premi Nacional
d'Hostaleria d'Espanya 2020
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Mollerussa activa un programa
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El Palau entra a la xarxa per la
pau i digitalitza els Capbreus
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Una quadra d'animals es
converteix en una llibreria arran
del confinament al Pallars Sobirà
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