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eu germà Agustín. EFE

quiròfan per augmentar
seu bust i per fer-se una
bdominal.
, dues informacions que
n que l’expectació mediàella és enorme i que amb
podrà recuperar bona
multa d’1.140.000 euros
ut de pagar pel desfalc en
laborar a Marbella.e

on John

seu marit i que un jutge
publicació a Anglaterra i
noms dels implicats –no
perquè la qüestió podria
fills de la parella.
bició de publicar els noms
pants, que s’ha convertit
at sobre la llibertat d’exegne Unit, ha fet que el teuna enorme difusió arreu
n canvi, hauria passat més
ut si no s’hagués sol·licitat
L’obsolescència d’algunes
a d’internet també ha cenart de les discussions. Amb
ncia dels debats, el tema ha
cte Streisand enorme.e

Gaetan Paulus,
nou xef de La
Taverna del Mar
El restaurant La Taverna del Mar de S’Agaró enceta una nova temporada de la mà d’un
nou cap de cuina. L’escollit és Gaetan Paulus, amb un currículum variat forjat en restaurants de diverses ciutats europees, però
que s’endinsen en la cuina mediterrània des
que el xef va treballar a Formentera.
Paulus, que a Barcelona va treballar al japonès Icho i al Caelis –amb una estrella Michelin–, ha ampliat la carta del restaurant, estrictament centrada fins ara en plats típics
mariners. El xef hi incorpora una oferta més
creativa amb suggeriments de temporada
sense oblidar ni els plats forts
d’aquest mític local de la
Costa Brava ni els productes de la zona. Arrossos, peix salvatge i
el marisc de proximitat conviuen a la carta
amb propostes noves
com el sashimi d’escamarlà, salmó o tonyina,
el turbot amb salsa tàrtara o els King Crab
Rolls.e
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