sisena EDICIÓ

L’HOSPITALET
DE L’1 AL 30
DE NOVEMBRE DE 2019

Des de fa uns anys, podem gaudir
a la ciutat de la ruta gastronòmica
“A la tardor, platillos!”, que impulsa
l’Ajuntament de L’Hospitalet amb la
col·laboració del Gremi d’Hostaleria
i Alimentació de L’Hospitalet i del
Club del Bàrman de Catalunya.
En aquesta edició, la sisena,
comptem amb la participació
de 27 establiments de la ciutat i
amb una padrina de luxe, la xef
Fina Puigdevall, propietària del
restaurant Les Cols d’Olot (dues
estrelles Michelin) i Premi Nacional de Gastronomia 2019.
Us animo a gaudir de “A la tardor, platillos!”, a triar les propostes
que més us agradin i a participar en el concurs.
Bona ruta!
sisena EDICIÓ

Desde hace unos años, podemos disfrutar en la ciudad de la ruta
gastronómica “A la tardor, platillos!”, que impulsa el Ayuntamiento de
L’Hospitalet con la colaboración del Gremi d’Hostaleria i Alimentació
de L’Hospitalet y del Club del Bàrman de Catalunya. En esta edición,
la sexta, contamos con la participación de 27 establecimientos de la
ciudad y con una madrina de lujo, la chef Fina Puigdevall, propietaria
del restaurante Les Cols de Olot (dos estrellas Michelin) y Premio
Nacional de Gastronomía 2019.
Os animo a disfrutar de “A la tardor, platillos!”, a elegir las propuestas
que más os gusten y a participar en el concurso.
¡Buena ruta!
Núria Marín i Martínez
Alcaldesa de la ciudad

L’Ajuntament de L’Hospitalet amb la col·laboració del Gremi d’Hostaleria
i Alimentació de la ciutat i el Club del Bàrman de Catalunya, promou i
impulsa la sisena edició de “A la Tardor Platillos!” una ruta gastronòmica
per establiments de restauració de la ciutat, amb l’objectiu de dinamitzar i
promocionar la gastronomia local de qualitat de manera singular.
Els establiments de la ruta competeixen en un concurs en què s’atorguen
4 guardons: el Platillo de L’Hospitalet, triat per votació popular; el
Platillo més saborós; el Platillo més creatiu i el Platillo de millor qualitat
gastronòmica, atorgat per un jurat expert.
Vine i degusta els platillos acompanyats d’una copa de vi, cervesa,
aigua o refresc, al preu de 4 euros.

VOTACIÓ DEL PLATILLO DE L’HOSPITALET
Tothom pot participar votant el platillo que més li hagi agradat omplint la
butlleta adjunta, on s’han de recollir els segells de tres establiments diferents.

BUTLLETA DE VOTACIONS

1. Marca un únic
establiment
1. 25 ROSELLES, c. de les Roselles, 23-25
2. BODEGA SALAN, c. de la Ciutat Comtal, 8
3. BRASERIA CAL PACO, c. Major, 27
4. CARACAS 2, c. de Josep Prats, 16
5. CARN D’OLLA, c. d’Espanya, 1
6. CHARCUTERÍA MALKOA, c. Major, 42
7. EL BROT, ptge. de la Pau, 3
8. EL CAU DEL VERMUT, c. de Santa Eulàlia,7-11

Omple tantes butlletes de votació com puguis i tindràs més opcions
de ser premiat!
• Vota un únic establiment mitjançant la butlleta de participació adjunta.
Una mateixa persona pot omplir més d’una butlleta amb la mateixa o
diferent votació
• Pots descarregar-te el fullet i la butlleta de votació a
www.dinamitzaciolocallh.cat
• És obligatori obtenir 3 segells de 3 establiments diferents (cocteleries
incloses) per butlleta
• Cal ser major d’edat per participar

9. ESC. RES. EL REPARTIDOR LLINDAR-TRAGALUZ, pl. del Repartidor, 1

Entre tot el públic participant en el concurs del Platillo de L’Hospitalet
se sortejaran 5 premis:

17. RESTAURANT BALBIBLAU, pl. de l’Ajuntament, 4

• una nit d’hotel i esmorzar per a 2 persones a l’Hotel Madanis
• una nit d’hotel i esmorzar per a 2 persones a l’Hotel SB Plaza Europa
amb accés al gimnàs i pàrquing gratuït
• una nit d’hotel i esmorzar per a 2 persones a l’Hotel Porta Fira
• un lot de cerveses artesanes, visita a la fàbrica i samarreta ofertes per la
fàbrica de cerveses Tibidabo Brewing
• un menú degustació per a 2 persones al restaurant del Centre de
Formació d’Hostaleria de L’Hospitalet

PARTICIPA-HI!

10. GASTRO BAR PUNTA SAL, c. d’Ibèria, 29
11. GAUCHITOS GRILL, ptge. de Jansana, 6,
12. LA PARADETA, c. de Carrasco i Formiguera, 2-4
13. LA TECLA – EL RACÓ D’EN PIPA, c. de Girona, 6
14. MARELA, pl. de Mossèn Homar, 21
15. MUXÍA, av. del Carrilet, 302
16. PETRA L’H, c. de Barcelona, 19
18. RESTAURANT LA MEDUSA (Hotel Madanis), c. de la Riera Blanca, 10
19. RES. PUNT I COMA (Hotel SB Plaza Europa), c. de les Ciències, 11-13
20. RESTAURANTE LA FLAMA, rbla. de la Marina, 152
21. SPIRAL BAR (Hotel Porta Fira), pl. d’Europa, 45-47
22. TAST & VINS, ptge. de la Rectoria, 1
23. TAZAS Y TARROS, c. de les Bòbiles, 50
24. TIBIDABO BREWING TAP ROOM, c. del Cobalt, 54

2. SEGELL DE L’ESTABLIMENT ON
S’HA DEGUSTAT EL PLATILLO

1

2

LA PADRINA
DE LA RUTA

3

Pots participar en el guardó Platillo de L’Hospitalet per mitjà de la butlleta de votació
adjunta al programa. Per poder entrar en el sorteig és obligatori haver degustat un
mínim de 3 platillos o còctels en 3 establiments diferents, i haver recollit el segell
de cada establiment.
Pot participar-hi qualsevol persona major d’edat

3. dades del participant
Nom
Cognoms

Apadrina la ruta la guanyadora del Premi Nacional de Gastronomia 2019,
Fina Puigdevall. Propietària i xef del projecte familiar Restaurant Les Cols
a Olot (2 Estrelles Michelin), és una referència a l’hora de reivindicar la cuina
de proximitat i la versatilitat del producte de temporada.

Correu electrònic

La seva cuina transmet molt amb pocs elements. Li agrada despullar els
plats fins que quedi el més essencial. És una cuina sòbria però dinàmica;
depurada però generosa. Transmet sinceritat, equilibri, austeritat i naturalitat
d’una manera autèntica i emotiva, amb il·lusió, intuïció i sensibilitat.

Ciutat

Una cuina sostenible, en un món globalitzat i cada dia més mancat
d’autenticitat.

Telèfon

Tinc més 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.

1. 25 Roselles

3. BRASERIA CAL PACO
Carrer de les Roselles, 23-25

Carrer Major, 27

Caneló farcit d’ànec i
bolets de temporada amb
salsa de foie
Canelón relleno de pato y
setas de temporada con
salsa de foie

Timbal de pollastre i
carxofa del Prat en el seu
suc amb artifici
Timbal de pollo y
alcachofa del Prat en su
jugo con trampantojo

Horari:
De dilluns a divendres, de 13 a 15 h
Divendres i dissabte, de 20.30 a 23 h

Horari:
Divendres i dissabte, de 20.30 a
22.30 h

4. CARACAS 2

2. Bodega Salan

Horari:
De dilluns a divendres, de 12 a 15 h i
de 18 a 20 h
Dissabte i diumenge, de 12 a 15

Carrer de la Ciutat Comtal, 8

Carrer de Josep Prats, 16

Entrepà de mandonguilles
de porc a la llimona amb
salsa de tomàquet al
romaní i mozzarella
Bocata de albóndigas de
cerdo al limón con salsa
de tomate al romero y
mozzarella

Costella ibèrica a baixa
temperatura amb adob
de carn de nyora i toc de
pebre vermell de la Vera
picant
Costilla ibérica a baja
temperatura con adobo
de carne de ñora y toque
de pimentón de la Vera
picante

Horari:

De dilluns a dijous,
de 12 a 13.30 h i de 18 a 20 h
Divendres, de 12 a 13.30 h i de 18 a 23 h
Dissabte, de 12 a 15 h i de 20 a 23 h
Diumenge, de 12 a 15 h
*Diumenge 10/11 servei només d’11 a 13.30 h
*excepte els dies 1 i 30 de novembre,
en què no se servirà el platillo

5. Carn d’Olla

7. El Brot
Carrer d’Espanya, 1

Passatge de la Pau, 3

Mandonguilles amb sípia
Albóndigas con sepia

Horari:
Dijous i divendres, de 13 a 14 h i de
20.30 a 21.30 h
Dissabte, de 13 a 14 h i de 21 a 22 h
Diumenge, de 13 a 14 h

Horari:
De dilluns a diumenge, de 13 a 16 h
Dimecres i dijous, de 19.30 a 23 h
Divendres i dissabte, de 19.30 a 21.30 h

6. Charcutería Malkoa

Horari:
Dimarts, dimecres i dijous, de 17 a 20 h
Divendres i dissabte, de 12 a 15 h i de
18 a 19.30 h
Diumenge, de 12 a 15h

Samfaina de la iaia amb
verdures del Parc Agrari i
botifarra ecològica de Cal
Fusteret
Pisto de la abuela con
verduras del Parc Agrari
con butifarra ecológica de
Cal Fusteret

8. El Cau del Vermut

Carrer Major, 42

Carretera de Santa Eulàlia,7-11

Caldereta mar i muntanya.
Saltat de bolets, botifarra
de pernil ibèric i rostit de
pollastre de pagès amb
vel de gambes i caldereta
marinera
Caldereta mar y montaña.
Salteado de setas,
butifarra de jamón
ibérico y rustido de
pollo del payés con velo
de gambas y caldereta
marinera

De la barca al Cau. Pop
amb patates a l’estil dels
pescadors.
De la barca al Cau. Pulpo
con patatas al estilo de
los pescadores.
Horari:
Dimarts i dimecres, de 12 a 21 h
Dijous, divendres i dissabte, de 12 a 23 h
Diumenge, de 12 a 16 h

9. ESCOLA RESTAURANT EL REPARTIDOR
LLINDAR-TRAGALUZ

11. Gauchitos Grill
Passatge de Jansana, 6,

Plaça del Repartidor, 1

Melós de vedella amb
moniato i ratafia
Meloso de ternera con
boniato y ratafía
Horari:
De dimarts a dissabte, de 16 a 18 h

Horari:
De dilluns a dijous, de 12 a 15.30 h
Divendres, de 12 a 21 h

10. Gastro Bar Punta Sal

Horari:
Dilluns, de 17 a 23 h
De dimecres a diumenge, de 17 a 23 h

Milonga. Escuma de
tomàquet d’arbre, gambes
arrebossades amb blat de
moro blanc, gelificació de
mango, ruca amanida amb
llimona i sal de pernil
Milonga. Espuma de
tomate de árbol, gambas
rebozadas con maíz
blanco, gelificación de
mango, rúcula aliñada con
limón y sal de jamón

12. La Paradeta

Carrer d’Ibèria, 29

Carrer de Carrasco i Formiguera, 2-4

Anticucho. Broquetes de
cor de bou amanides amb
salsa Huancaína
Anticucho. Brochetas de
corazón de res aliñadas
con salsa Huancaína

Curri verd Thai de
verdures amb arròs
veneré i cruixent de
cigrons. Platillo vegà i
sense gluten
Curri verde Thai de
verduras con arroz veneré
y crujiente de garbanzos.
Platillo vegano y sin
gluten

Horari:
Dimecres, dijous
i divendres, de 12 a 20 h
Dissabte, de 12 a 17 h

13. La Tecla-El Racó d’En Pipa
Carrer de Girona, 6

Avinguda del Carrilet, 302

Estofat de xai
Estofado de cordero

Mandonguilla de vedella
amb foie amb salsa i
trompetes de la mort
deshidratades
Albóndiga de ternera
con foie en salsa y
trompetas de la muerte
deshidratadas

Horari:
De dimarts a dissabte, de 17 a 21h

Horari:
De dilluns a diumenge, de 17 a 23 h

16. Petra L’H

14. Marela

Horari:
De dilluns a diumenge, de 10 a 24 h

15. Muxía

Plaça de Mossèn Homar, 21

Carrer Barcelona, 19

Daus de llaminera ibèrica
amb salsa de Jabugo
sobre llit de bolets
Tacos de solomillo ibérico
en salsa de Jabugo sobre
lecho de setas

Musaka Petra. Amb
albergínia, carbassó,
tomàquet, cigrons, pebrot
vermell i verd. A escollir
amb formatge o carn.
Musaka Petra. Con
berenjena, calabacín,
tomate, garbanzos,
pimiento rojo y verde.
A escoger con queso o
carne.

Horari:
De dimarts a dissabte, de 13 a 22 h
Diumenge, de 13 a 16 h

17. Restaurant Balbiblau

19. Restaurant Punt i Coma
(Hotel SB Plaza Europa)

Plaça de l’Ajuntament, 4

Llàgrimes de pollastre
amb salsa de castanya i
moniato
Lágrimas de pollo con
salsa de castaña y
boniato
Horari:
De dilluns a diumenge, de 10 a 0 h

18. Restaurant La Medusa (Hotel Madanis)

Horari:
De dijous a diumenge, de 20 a 22 h

Carrer de les Ciències, 11-13

Petxina marina. Petxina
cruixent d’arròs, raviolis
farcits amb productes del
mar (xangurro, llagostí i pop),
croqueta de musclo tigre,
tàrtar picant de tonyina i
salses per al seu maridatge
Concha marina. Concha
crujiente de arroz, raviolis
Horari:
De dilluns a diumenge, de 13 a 22.30 h rellenos con productos del
mar (changurro, langostino y
pulpo), croqueta de mejillón
tigre, tartar picante de atún y
salsas para su maridaje

20. Restaurante La Flama

Carrer de la Riera Blanca, 10

Rambla de la Marina, 152

Timbal de patates amb
bacallà al graten
Timbal de patatas con
bacalao al graten

Croqueta d’ibèric i
formatge de cabra sobre
llit de verdures
Croqueta de ibérico y
queso de cabra sobre
lecho de verduras
Horari:
De dilluns a dissabte, de 12 a 0 h
Diumenge, de 12 a 17 h

21. Spiral Bar (Hotel Porta Fira)

Horari:
De dilluns a diumenge, de 12 a 23 h
*Excepte del 18 al 21 de novembre,
que no se servirà el platillo

Plaça d’Europa, 45-47

Carrer de les Bòbiles, 50

Dau de botifarra
esparracada, ceps,
calamar poêle, teula de
tinta i airbag de morro de
garrí ibèric
Dado de butifarra
esparragada, boletus,
calamar poêle, teja de
tinta y airbag de morro de
cerdo ibérico

Bacallà amb samfaina.
Llom de bacallà sobre
samfaina de verdures i
salsa de tomàquet
Bacalao con sanfaina.
Lomito de bacalao sobre
sanfaina de verduras y
salsa de tomate

22. Tast & Vins

Horari:
Dijous, de 20 a 22 h
Divendres i dissabte, de 13.30
a 15.30 h i de 20 a 22 h

23. Tazas y Tarros

Horari:
Dilluns, de 12 a 16 h
De dimarts a diumenge, de 12 a 23 h

24. Tibidabo Brewing Tap Room
Passatge de la Rectoria, 1

Carrer del Cobalt, 54

Cigrons a la marinera
Tasta’m. Cigrons amb
gamba i musclos
Garbanzos a la marinera
Tasta’m. Garbanzos con
gambón y mejillones

Beerdog. Saltxita de porc
cuita en cervesa i servida
en pa de brioix
Beerdog. Salchicha de
cerdo cocida en cerveza y
servida en pan de brioche
Horari:
Divendres, de 15 a 22.30 h
Dissabte, de 13 a 22.30 h

25. L’ONCLE JACK

Horari:
De dimecres a diumenge, de 23 a 3 h

27. Mizuwari Cocktail Bar
Carrer de les Roselles, 32

Carrer de la Riera de la Creu, 50

Nashville. Suc de taronja,
Jack Daniels, vodka i licor
de xocolata
Nashville. Zumo de
naranja, Jack Daniels,
vodka y licor de
chocolate

Soulside. Una reversió del
còctel clàssic Southside
amb el punt de soul de la
casa: bourbon, llima, xarop
de xocolata blanca, carbó
vegetal i menta
Soulside. Una versión del
cóctel clásico Southside
con el punto de soul de
la casa: bourbon, lima,
sirope de chocolate blanco,
carbón vegetal y menta

26. Mary Pickford
Carrer d’Enric Prat de la Riba, 246

Horari:
De dimarts a diumenge,
de 20 a 2 h

Caribbean Rum. Ron
especiat, suc de llimona,
suc de nabius, xarop de
meló, clara d’ou i bitter
falernum
Caribbean Rum. Ron
especiado, zumo
de limón, zumo de
arándanos, sirope de
melón, clara de huevo y
bitter falernum

Horari:
De dimarts a diumenge,
de 18 h a tancament
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*Els organitzadors i els patrocinadors es reserven el
dret d’informar a les persones guanyadores del sorteig
de les condicions del premi, de la disponibilitat per
gaudir-ne i de les modificacions que es puguin produir.

ubicació
establiments
1. 25 ROSELLES, c. de les Roselles, 23-25

Centre de Formació
d’Hostaleria de
L’Hospitalet

2. BODEGA SALAN, c. de la Ciutat Comtal, 8
3. BRASERIA CAL PACO, c. Major, 27
4. CARACAS 2, c. de Josep Prats, 16
5. CARN D’OLLA, c. d’Espanya, 1
6. CHARCUTERÍA MALKOA, c. Major, 42
7. EL BROT, ptge. de la Pau, 3
8. EL CAU DEL VERMUT, c. de Santa Eulàlia,7-11
9. ESC. RES. EL REPARTIDOR LLINDAR-TRAGALUZ, pl. del Repartidor, 1
10. GASTRO BAR PUNTA SAL, c. d’Ibèria, 29
11. GAUCHITOS GRILL, ptge. de Jansana, 6,
12. LA PARADETA, c. de Carrasco i Formiguera, 2-4
13. LA TECLA – EL RACÓ D’EN PIPA, c. de Girona, 6
14. MARELA, pl. de Mossèn Homar, 21
15. MUXÍA, av. del Carrilet, 302
16. PETRA L’H, c. de Barcelona, 19
17. RESTAURANT BALBIBLAU, pl. de l’Ajuntament, 4
18. RESTAURANT LA MEDUSA (Hotel Madanis), c. de la Riera Blanca, 10
19. RES. PUNT I COMA (Hotel SB Plaza Europa), c. de les Ciències, 11-13
20. RESTAURANTE LA FLAMA, rbla. de la Marina, 152
21. SPIRAL BAR (Hotel Porta Fira), pl. d’Europa, 45-47
22. TAST & VINS, ptge. de la Rectoria, 1
23. TAZAS Y TARROS, c. de les Bòbiles, 50
24. TIBIDABO BREWING TAP ROOM, c. del Cobalt, 54
25. L’ONCLE JACK, c. de les Roselles, 32
26. Mary Pickford, c. d’Enric Prat de la Riba, 246
27. Mizuwari Cocktail Bar, c. de la Riera de la Creu, 50

El Centre de Formació d’Hostaleria de L’Hospitalet és un projecte municipal
que promou la formació i la qualificació en el sector de l’hostaleria. A la
vegada, impulsa la promoció gastronòmica de la ciutat i vetlla per la millora
de la qualitat del sector. Amb aquests objectius, s’imparteixen cursos de
formació professional per a joves i per a treballadors a l’atur i en actiu i
s’impulsen, entre d’altres activitats, les rutes gastronòmiques de la ciutat.
Centre de Formació d’Hostaleria de L’Hospitalet
Carretera del Mig, 85-87
08907 L’Hospitalet de Llobregat
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Informació sobre protecció de dades.
Responsable del tractament: Ajuntament de L’Hospitalet. Adreça postal:
carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet. Base jurídica del tractament:
Reglament General de Protecció de Dades 2016/679. Article 6.1a) L’interessat
dona el seu consentiment pel tractament de les seves dades personals.
Finalitat del tractament: Participació en l’activitat “A la tardor, platillos!”.
Conservació de les dades: Les dades personals seran conservades el temps
necessari per complir la finalitat establerta. Exercici de drets: En qualsevol
moment, vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió,
limitació, portabilitat i oposició al tractament de la informació sobre les seves
dades personals, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona,
10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (trucant des de fora de
L’Hospitalet).

PARTICIPA-HI:
@LHDinamitzaciolocal
@LHDinamitzacio

Dipòsit legal: B.00000-2019

#autenticLH #LHdetapes
MÉS INFORMACIÓ:
www.dinamitzaciolocallh.cat

