Tapa
acompanyada
d’una canya de
cervesa, un got de
vi, un refresc
o aigua, per

2,5 euros

PUBILLA CASES

DE TAPES
L’HOSPITALET,
DEL 14 AL 17 JUNY DE 2018

A

rriba la Festa Major
a Pubilla Cases i
ja se’ns fa la boca
aigua pensant quines seran
les propostes amb què els
bars i els restaurants del
barri ens sorprendran en la
ja tradicional ruta Pubilla
Cases de Tapes. I és que en
aquesta ciutat sabem gaudir
com ningú de la cultura i de
la gastronomia: fer un mos, un aperitiu o sortir a sopar són
activitats que formen part de la nostra manera de relacionarnos i de gaudir del lleure en família o amb amics.
En els darrers anys, L’Hospitalet ha consolidat un interessant programa de rutes gastronòmiques que transcorre en
paral·lel al calendari festiu de la ciutat. L’Ajuntament treballa
per impulsar la gastronomia i la restauració de la ciutat com
a aposta estratègica i de futur.
En aquesta petita guia trobareu tot allò que us cal per dissenyar la vostra pròpia ruta de tapes. Us convido a aprofitar
aquests dies de festa major per conèixer una mica millor
l’oferta gastronòmica del barri de Pubilla Cases i per gaudir-la. Podeu degustar propostes ben diferents, des de les
més innovadores i atrevides fins a les més tradicionals.
Bon profit!
Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

R

uta gastronòmica que promou la Regidoria de Comerç i
Drets dels Consumidors de l’Ajuntament de L’Hospitalet,
amb la col·laboració del Gremi d’Hostaleria i Alimentació
de L’Hospitalet i del Centre de Formació d’Hostaleria de
l’Ajuntament de L’Hospitalet, per impulsar la restauració i
promoure la gastronomia de qualitat al barri de Pubilla Cases.

Vine i degusta la tapa que han preparat els bars i restaurants,
acompanyada d’una canya de cervesa, un got de vi, un
refresc o aigua, per 2,5 euros.
Hi participen 13 establiments que opten als guardons de la Tapa
de millor qualitat gastronòmica, atorgat per un jurat expert, i de
la Tapa més popular, escollit pels consumidors.
Concurs de tapes Tapa més popular
Participa en el concurs de la Tapa més popular i entra en el
sorteig dels següents premis:
• Caixa variada de 12 cerveses artesanes, visita i tast a la
fàbrica de Tibidabo Brewing per a dues persones i dues
samarretes. Premi ofert per la fàbrica de cerveses artesanes
de L’Hospitalet Tibidabo Brewing.
• Cap de setmana a la Costa Brava o al Maresme: una nit en
pensió completa per a dues persones en un hotel de tres
estrelles. Premi ofert per Nautalia Viajes. Oferta vàlida del
28 de setembre de 2018 al 30 d’abril de 2019 (no vàlida en
períodes de Setmana Santa, Nadal o ponts).
• Un menú degustació per a dues persones ofert pel Centre de
Formació d’Hostaleria de l’Ajuntament de L’Hospitalet.
Els ciutadans i les ciutadanes podran participar en el concurs
a través d’una butlleta de votació en la qual ha de constar
obligatòriament el segell conforme s’han degustat un mínim de
cinc tapes en cinc establiments diferents durant els dies de
celebració de la ruta Pubila Cases de Tapes.
• Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic
i Ocupació es reserva el dret d’informar de les condicions dels
premis a les persones guanyadores dels sortejos, així com de
les modificacions que s’hi puguin produir.
Consulteu les bases del concurs a la secció Comerç del web
www.dinamitzaciolocallh.cat

1. Bar Badajoz
Carrer de la Rosa d’Alexandria, 54
Barqueta de pa torrat amb
tomàquet fresc, botifarra a la
planxa, pernil del país i pebrot

Montadito de pan tostado con
tomate fresco, butifarra a la
plancha, jamón del país y pimiento
Horari:
Cada dia d’11.30 a 23 h

2. Bar Córdoba
Carrer de Luarca, 10
Salmorejo cordovès

Salmorejo cordobés
Horari:
Cada dia de 13 a 16 h i de 19 a 22 h

3. Bar Granja Marín
Avinguda de Severo Ochoa, 45
Tallarines de calamar amb vinagreta
de coriandre

Tallarines de calamar con vinagreta
de cilantro
Horari:
Cada dia d’11 a 23 h

4. Bar Karme
Carrer d’Amadeu Vives, 57
Broqueta de pebrot, xampinyons,
pernil i anxova

Brocheta de pimiento, champiñones,
jamón y anchoa
Horari:
Cada dia de 12 a 22 h

5.Bar Lleida
Avinguda de Josep Molins, 36
Revolta al corral: pollastre de corral
esqueixat amb patata, xampinyons
al forn i ou regirat, sobre llàgrima
cremosa de pastanagues
Revuelta en el corral: pollo de corral
desmigado con patata, champiñones
al horno y huevo revuelto sobre
lágrima cremosa de zanahorias
Horari:
Dijous i divendres de 17 a 20 h
Dissabte de 10 a 21 h
Diumenge de 10 a 18 h

6. Bar Los Cuñados
Carrer de Vinaròs, 30
De l’hort i del mar: barqueta
d’anxova, seitó i ou dur, acompanyat
de melmelada de nabius, carbassó i
pipirrana
Del huerto y del mar: montadito de
anchoa, boquerón y huevo duro,
acompañado de mermelada de
arándanos, calabacín y pipirrana
Horari:
Cada dia d’11 a 23 h

7. Bar Can Pepito
Avinguda de Severo Ochoa, 49
Caneló de rostit banyat amb
crema de bolets i acompanyat de
ratlladura de tòfona negra
Canelón de rustido, bañado con crema
de setas y ralladura de trufa negra
Horari:
Divendres de 19 a 22 h
Dissabte de 13 a 16 h i de 19 a 22 h
Diumenge de 13 a 15 h
Dijous no hi haurà servei

8. Celler Capri
Carrer de Luarca, 17
Pebrots farcits de formatge de
cabra i tonyina, acompanyats de
carxofa rústica amb salsa Espinaler
(opció amb vermut)
Pimientos rellenos de queso de
cabra y atún, acompañados de
alcachofa rústica con salsa Espinaler
(opción con vermut)
Horari:
Dijous i divendres de 10 a 14.30 h i
de 17.30 a 20.30 h
Dissabte i diumenge de 10 a 15 h

9. El Buen Tapeo
Carrer de la Maladeta, 28 (plaça de la
Bòbila, local 7)
Bomba picant amb guarnició
d’enciam, tomàquet i blat de moro

Bomba picante con guarnición de
lechuga, tomate y maíz
Horari:
Cada dia de 12 a 15 h i de 18 a 21 h

10. El Córner
Carrer de Belchite, 10
Cremós de patata i porro amb
pop, pebre vermell dolç, càpsules
d’oli d’oliva i bitxo, acompanyat de
torrada
Cremoso de patata y puerro con
pulpo, pimentón dulce, cápsulas
de aceite de oliva y guindilla,
acompañado de tostada
Cada dia de 12 a 22 h

11. Elya’s Europe
Carrer d’Amadeu Vives, 56, baixos
Pintxo Transilvània: pintxo de carn
amb enciam i salsa de mostassa
suau, acompanyat de patates
fregides amb bacó
Pincho Transilvania: pincho de carne
con lechuga y salsa de mostaza
suave, acompañado de patatas
fritas con bacon
Horari:
Cada dia de 10 a 22.30 h

12. Taperia Tente
Carrer de Luarca, 8
Mini bomba casolana acompanyada de mesclum, tomàquet cherry,
parmesà i reducció de vinagre de
Mòdena
Mini bomba casera, acompañada de
mezclum, tomate cherry, parmesano
y reducción de vinagre de Módena
Horari:
Cada dia d’11 a 14 h i de 18 a 21 h

13. Taver
Carrer de Marcel·lí Esquius, 41
Ravioli farcit amb poma,
formatge de cabra, botifarra,
ceba caramel·litzada i foie-gras,
acompanyat de crema de verdures i
salsa de formatges
Ravioli relleno de manzana,
queso de cabra, butifarra,
cebolla caramelizada y foie gras,
acompañado de crema de verduras
y salsa de quesos
Horari:
Cada dia de 13 a 21 h
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1. Bar Badajoz
Carrer de la Rosa d’Alexandria, 54
2. Bar Córdoba
Carrer de Luarca, 10
3. Bar Granja Marín
Avinguda de Severo Ochoa, 45
4. Bar Karme
Carrer d’Amadeu Vives, 57
5. Bar Lleida
Avinguda de Josep Molins, 36
6. Bar Los Cuñados
Carrer de Vinaròs, 30

ESTABLIMENTS PARTICIPANTS
INSTRUCCIONS I REQUERIMENTS PER
PARTICIPAR EN EL SORTEIG
Vota per la tapa que més t’agradi (només una tapa) i entraràs en el sorteig de:
• Caixa variada de 12 cerveses artesanes, visita i tast a la fàbrica per a
dues persones i dues samarretes de Tibidabo Brewing.
• Cap de setmana a la Costa Brava o al Maresme: una nit en pensió
completa per a dues persones en un hotel de tres estrelles. Premi ofert
per Nautalia Viajes. Oferta vàlida del 28 de setembre de 2018 al 30 d’abril
de 2019 (no vàlida en períodes de Setmana Santa, Nadal o ponts).
• Un menú degustació per a dues persones ofert pel Centre de Formació
d’Hostaleria de l’Ajuntament de L’Hospitalet.
Marca-hi un únic establiment guanyador

7. Bar Can Pepito
Avinguda de Severo Ochoa, 49
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SEGELL DE L’ESTABLIMENT
ON S’HA DEGUSTAT LA TAPA
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• Per poder entrar en el sorteig és
obligatori haver degustat un mínim
de cinc tapes en cinc establiments
diferents i haver recollit el segell de
cada establiment.
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• Pot participar-hi qualsevol persona
major de 18 anys.

• No és permesa la venda de productes alcohòlics a menors de 18 anys.
• Es recomana fer un consum responsable dels productes alcohòlics.
Consulteu les bases del concurs a la secció Comerç del web
www.dinamitzaciolocallh.cat

DADES DE LA PERSONA PARTICIPANT
NOM
COGNOMS
TELÈFON

E-MAIL

CIUTAT
Tinc més de 18 anys

PROPERES RUTES
GASTRONÒMIQUES
A L’HOSPITALET
2018
La Florida de Tapes
Del 28 de juny a l’1 de juliol
A la tardor, “platillos”!
Durant el mes de novembre

#autenticLH #LHexperience
www.lhospitaletexperience.com

Dipòsit legal: B.00000-2018

MÉS INFORMACIÓ:
www.dinamitzaciolocallh.cat
www.lhdigital.cat
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC):
010 (gratuït)
900 100 277 (fora de L’Hospitalet i mòbils)

