
 
 
Mostra de Cuina de Mallorca 2022: 
 
La Mostra de Cuina de Mallorca és un projecte de Restauració Mallorca Caeb que 
consisteix en la confecció de varies rutes gastronòmiques per diverses zones de l'illa de 
Mallorca per a promocionar el sector de la restauració i el consum de productes locals. 
Cada ruta té una durada de 4 dies (de dijous a diumenge) repartides entre els mesos de 
maig, juny i juliol de 2022. 
 
És una iniciativa que esdevé per a donar un impuls a un sector que necessita recuperar-
se urgentment. Els restaurants que decideixin participar hauran de tenir en compte la 
ruta en la qual pertanyen i els dies en què se celebra cada ruta. 
 
El calendari de les rutes és el següent: 
 

• RUTA PALMA: Formada per restaurants de la capital. Se celebrarà del 12 de maig 
al 15 de maig. 

 
• RUTA NORD: Formada per restaurants dels municipis de Pollença, Muro, Sa 

Pobla, Alcúdia i Santa Margalida. Se celebrarà del 19 de maig al 22 de maig. 
 

• RUTA SERRA SUD: Formada per restaurants dels municipis de Calvià, Andratx, 
Estellencs, Puigpunyent i Banyalbufar. Se celebrarà del 26 de maig al 29 de maig. 

 
• RUTA LLEVANT: Formada per restaurants dels municipis d’Artà, Capdepera, Son 

Servera, Sant Llorenç i Manacor. Se celebrarà del 02 de juny al 05 de juny. 
 
 

• RUTA MIGJORN: Formada per restaurants dels municipis de Llucmajor, Campos, 
Ses Salines, Santanyí i Felanitx. Se celebrarà del 09 de juny al 12 de juny. 
 

• RUTA SERRA NORD: Formada per restaurants dels municipis d’Escorca, 
Fornalutx, Sóller, Bunyola, Deià, Valldemossa i Esporles. Se celebrarà del 16 de 
juny al 19 de juny. 

 



• RUTA PLA: Formada per restaurants dels municipis de Santa Eugènia, Algaida, 
Sencelles, Montuïri, Porreres, Lloret, Costitx, Sant Joan, Sineu, Llubí, Maria, 
Ariany, Petra i Vilafranca. Se celebrarà del 23 de juny al 26 de juny. 

 
• RUTA RAIGER: Formada per restaurants dels municipis d’Alaró, Binissalem, 

Búger, Campanet, Consell, Lloseta, Inca, Mancor de la Vall, Marratxí, Santa Maria 
del Camí y Selva. Se celebrarà del 30 de juny al 03 de juliol. 

 
 
Bases de participació: 
 
La participació en la Mostra de Cuina de Mallorca està oberta a tots els restaurants de 
la nostra illa, en funció de la ruta en la qual pertanyen. Durant els quatre dies que dura 
cada ruta (de dijous a diumenge), els restaurants participants hauran d'oferir per a 
l'ocasió: 
 
- Un ‘Menú Mostra’ (a un preu fix de 25€, IVA inclòs) que constarà d’un entrant, un plat 
principal, un postre i beguda. 
 
- Un ‘Menú Gastronòmic’ (a preu i format lliure) consistent en plats basats en producte 
local. 
 
Cada restaurant pot optar per oferir un o altre menú, o bé tots dos. Els menús seran 
supervisat per l’organització per garantir que compleixen les bases de participació. La 
inscripció s’ha de realitzar a través del formulari que trobaran a la web 
www.mostradecuinademallorca.com  
 
L'organització facilitarà als restaurants cartells que l’identifiquin com a participant, 
perquè puguin promocionar-se convenientment. La campanya de publicitat inclourà 
també anuncis en premsa, falques de ràdio, xarxes socials, pàgina web, etc. I la 
possibilitat de ser esmentat en publicacions i portals especialitzats en turisme i 
gastronomia. 
 
Així mateix, per a optimitzar el flux de clients i una millor atenció, en tota la publicitat es 
demanarà al públic com a condició imprescindible realitzar reserva de taula a 
l'establiment triat. A la pàgina web haurem d'informar si els menús només estan 
disponibles el migdia o el vespre, per a assegurar que els clients puguin planificar la seva 
reserva convenientment. 
 
 
Raons per participar en la Mostra de Cuina de Mallorca: 
 
1. La inscripció té un cost de 60€ (IVA inclòs) i inclou: 

• Participar durant 4 dies a l'esdeveniment gastronòmic, al costat d'altres 
restaurants de la zona. 

• Incloure al seu establiment en una gran campanya de publicitat. 
• Presència a la web amb informació del seu restaurant. 



2. El públic anirà al seu restaurant per a gaudir “in situ” de l'ambient i de la gastronomia, tant 
amb el ‘Menú Mostra’ com amb el ‘Menú Gastronòmic’ que prepari per a 
l'esdeveniment. D'aquesta manera coneixerà el seu establiment, a més de la seva cuina. 

3. Repercussió als mitjans de comunicació d’àmbit local, nacional i internacional.  
 
 
 
Més informació a www.mostradecuinademallorca.com 
 
Si tens dubtes contacta amb el nostre equip comercial: 

• Xisco Barceló - 693 21 09 30 
• Sacha Garau - 606 78 37 16 

 


