
Situat a Caimari, un petit poble de la Serra de 
Tramuntana, el restaurant Ca na Toneta et fa 
sentir on ets: a les profunditats de Mallorca. 
No a les profunditats marines, sinó en ple cor 
de la ruralia. Des de l’any 2001, les germanes 
Maria i Teresa Solivellas mantenen encesos els 
seus fogons tot l’any. I durant tot l’any anam 
adaptant el nostre ofici i la nostra passió, 
la cuina, al que ens van donant les estacions. 
Duita per l’entusiasme, mumare, Catalina  
Rotger, va tenir el coratge de començar  
aquesta aventura gastronòmica a l’any 1996.
A Ca na Toneta oferim una cuina basada en pro-
ductes locals d’estricta temporalitat, moltes 
vegades varietats autòctones que hem contribuït 
a recuperar com a part essencial del patrimoni 
agroalimentari de l’illa. Bona part del rebost 
es nodreix d’aliments ecològics procedents de 
la finca agrícola familiar i que arriben al plat 
en la seva màxima expressió de sabor. Petits 
productors de l’illa implicats en la defensa 
del paisatge -ramaders, pagesos, pescadors, 
vinaters- completen una (rebost) oferta basada 
en la qualitat i el calendari. Fer feina ben 
devora ells i conrear un hort propi és el que 
facilita aquest apropament i complicitat amb el 
sabor. Per això, més que cuina de mercat,  
practicam una cuina de la terra.
 

I si la millor matèria prima és un dels fona-
ments i fonts d’inspiració de la nostra cuina, 
l’altre és la memòria gustativa, formada grà-
cies a un profund coneixement del receptari 
tradicional via transmissió familiar. A part de 
recuperar aliments, rescatam plats ancestrals, 
tan arrelats com poc freqüents en els restau-
rants mallorquins. 
Tot això fa de Ca na Toneta un reducte de sabor 
dins d’una illa amb una gastronomia greument 
erosionada pel monocultiu turístic. La nostra 
cuina, sincera i amb arrels, sorgeix directa-
ment de la tradició i de l’entorn.
Aquesta filisofia culinària es concreta en un 
menú de cuina mallorquina d’estricta temporali-
tat, a 28 euros (begudes apart). Un menú equili-
brat, sense daltabaixos ni carències, basat 
en la sabiduria de la dieta mediterrània i que 
es serveix en 6 entregues. 2 entrants(líquid i 
sòlid), una coca salada, un plat de peix, un  
altre de carn i postres. No hi manca la sopa 
-tan relegada en els restaurants- i tant ver-
dures com llegums tornen a tenir el protagonisme 
que sempre tengueren en la saludable dieta dels  
illencs.
Un menú amb seny, que cerca l’harmonia i 
s’inspira en els savis hàbitsalimentaris dels 
nostres avantpassats.

CUINA DE LA TERRA



Caimari

Crema de pèsols amb calamar de potera.



Coca de farina de Xeixa amb ceba confitada i romaní

Tumbet amb ou de gallina feliç



Quadern de recepte familiar

Oli d’oliva verge extra Solivellas



Maria Solivellas, chef de Ca na Toneta

Teresa Solivellas maître de Ca na Toneta



Maria Solivellas a l’hort de Ca na Toneta

Catxofa negra de l’hort de Ca na Toneta



Llorenç Payeras, mestre formatger artesà

Tomeu Torres, criador de Porc negre 



Detall del menjador de Ca na Toneta

Detall del menjador de Ca na Toneta



Terrassa de Ca na Toneta

Horari d’estiu: 
Obert cada dia a partir de les 8 pm

info@canatoneta.com
T + 34 971 51 52 26
M + 34 605 22 31 21
Horitzó 21
07314 Caimari, Mallorca

Horari d’hivern: 
Obert divendres,dissabtes,diumenges i vísperes de 
festius a patir de les 8 pm.
Dissabtes,diumenges i festius a partir de l’13.30pm


