
 
 
Mostra de Cuina Menorquina 2022: 
 
Restauració de Menorca i CAEB organitzen, un any més, la Mostra de Cuina Menorquina. 
Aquesta tretzena edició es celebrarà del 16 de setembre al 2 d’octubre de 2022. 
 
L’esdeveniment gastronòmic tindrà una durada de 17 dies i en ell es mostrarà el 
potencial gastronòmic de Menorca. Així, els restaurants que hi participin, repartits per 
tota l’illa, donaran a conèixer les receptes de Menorca de tota la vida, cuinades a l’estil 
tradicional o de manera actualitzada, treballades majoritàriament amb producte local i 
de temporada. 
 
Bases de participació: 
 
La participació en la Mostra de Cuina Menorquina està oberta a tots els restaurants de 
la nostra illa. Durant els disset dies que dura la Mostra, els restaurants participants 
hauran d'oferir per a l'ocasió: 
 
- Un ‘Menú Mostra’ (a un preu fix de 20€, IVA inclòs, beguda no inclosa) que constarà 
d’un entrant, un plat principal i un postre. 
 
- Un ‘Menú Gastronòmic’ (a preu i format lliure) consistent en plats de cuina 
menorquina tradicional o de nova creació 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. 



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 revista i pàgina web haurem d'informar si els menús només estan 
disponibles el migdia o el vespre, i també si el restaurant tanca algun dels dies de la 
setmana, per a assegurar que els clients puguin planificar la seva reserva 
convenientment. 
 
Com a novetat, cada restaurant haurà de posar a disposició de l’organització dos menús 
per que es puguin oferir a diferents crítics gastronòmics en cas que així ho desitgi 
l’organització de la Mostra. 
 
Raons per participar en la Mostra de Cuina Menorquina: 
 
1. La inscripció té un cost de 100€+IVA per a associats i de 200€+IVA per a no 
associats, i inclou: 

• Participar 17 dies a l'esdeveniment gastronòmic, al costat d'altres restaurants 
de la nostra illa. 

• Incloure al seu establiment en una gran campanya de publicitat. 
• Presència a la revista de la Mostra (6.000 unitats), cartells, anuncis en premsa i 

ràdio, gran campanya en xarxes socials, oficines d'informació i punts d'atracció 
turística, etc. 

• Presència en la web de www.mostradecuinamenorquina.com 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. Si  participa en aquest esdeveniment, gaudirà de tots els avantatges que ofereix 
Restauració Menorca i CAEB als seus associats. Si encara no està associat, participant 
en la Mostra de Cuina tindrà dret a ser associat durant el que queda d'any i aprofitar a 
més múltiples avantatges. 
 
4. Repercussió als mitjans de comunicació d’àmbit local, nacional i internacional.  Al 
2021 la Mostra de Cuina Menorquina generà un gran impacte en els mitjans de 
comunicació. Pots consultar el clipping completo en el següent enllaç: 
https://workdrive.zohopublic.eu/file/6mtu4d5ec86dc8c97439abd64eddc66047780  
 
 
 
 



 
PER MÉS INFORMACIÓ: 
 
Caterina Tugores 
685 846 872 
mostradecuinamenorquina@agenciacom.com 
971 432 220 
 


