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

3 euros

CAN SERRA
DE TAPES

L’HOSPITALET,
DEL 13 AL 16 JUNY DE 2019

A

rriba la Festa Major
de Can Serra i el barri
s’omple d’activitats
a l’aire lliure, de música, de
gresca i... de tapes! L’ambient
de festa ens convida a sortir
al carrer i a gaudir-lo en bona
companyia. I fer-ho al voltant
de la taula és una bona opció.
Des de fa uns anys, diferents
bars i restaurants de Can Serra se sumen a la ruta gastronòmica Can Serra de Tapes, impulsada per l’Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació i
que té, any rere any, una millor acollida.
A L’Hospitalet hem fet de la gastronomia i de la restauració
una de les nostres principals apostes estratègiques i de futur.
Som una ciutat amb una oferta gastronòmica d’allò més rica
i diversa, que va de les tapes i els plats tradicionals a la cuina
més innovadora, internacional o de fusió.
Teniu a les mans una petita guia amb les tapes que els bars
i els restaurants del barri ens proposen perquè dissenyeu la
vostra particular ruta de Can Serra de Tapes i perquè pugueu
triar des de quina taula, barra o terrassa voleu participar en
la festa. Com ho farà també la Comissió de Festes del barri,
que forma part del jurat degustador i que, durant els dies de la
ruta, passarà per tots els establiments participants
Us animo a sortir al carrer i a gaudir de les tapes i del barri.
Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

R

uta gastronòmica que promou l’Àrea de Coordinació,
Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
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, per impulsar la restauració
i promoure la gastronomia de qualitat al barri de Can Serra.
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 3 euros.
Hi participen 12 establiments que opten als guardons de la
Tapa de millor qualitat gastronòmica, atorgat per un jurat
expert, i de la Tapa més popular, escollida pels consumidors
mitjançant votació.

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.
• Un menú degustació per a dues persones ofert pel
Centre de Formació d’Hostaleria, a sortejar entre tots els
participants.
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 tres tapes en tres establiments diferents durant els
dies de celebració de la ruta Can Serra de Tapes.
• L’Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament
Econòmic i Ocupació es reserva el dret d’informar a les
persones guanyadores dels sortejos de les condicions
dels premis, de les condicions per gaudir-los i de les
modificacions que es puguin produir.
Consulteu les bases del concurs a la secció Comerç del web
www.dinamitzaciolocallh.cat

1. Bar Joshua

4. Bar Vera

Avinguda de Can Serra, 92

Avinguda de Can Serra, 92

Croquetón casolà de pollastre rostit
i pernil
Croquetón casero de pollo asado y
jamón

Endívia farcida de carn a la vinagreta
amb salsa de Rocafort, embolcall de
pernil i patata amb allioli
Endivia rellena de carne a la
vinagreta con salsa de Roquefort
envuelto en jamón y patata con alioli

Horari
Dijous i divendres d’ 11 a 13 h i de 19
a 22 h
Dissabte d’ 11 a 15 h i de 19 a 23 h
Diumenge de 12 a 15 h i de 19 a 22 h

2. Bar La Bea

Horari
Tots els dies d’11 a 15 h i de 18 a
22.30 h

5. Cafés Caracas

Plaça de la Font, 1

Carrer de Faus, 20
Pa de pebrots del piquillo, botifarra
amb poma caramel·litzada, crema
de formatge i tomàquet arrebossat
Pan de pimientos del piquillo,
morcilla con manzana caramelizada,
crema de queso y tomate rebozado

Filet de porc al pebre amb verdures
Solomillo de cerdo a la pimienta con
verduras
Horari
Tots els dies d’11 a 19 h

Horari
Dijous de 13 a 16 h i de 19 a 20.30 h
Divendres de 12 a 16 h i de 19 a 21.30 h
Dissabte de 12 a 16 h i de 19 a 22 h
Diumenge de 13 a 15.30 h

3. Bar Mariano’s

6. Coto 2

Avinguda de Electricitat, 20

Avinguda de Can Serra, 88

Patates braves amb allioli i pinxos
de carn
Patatas bravas con alioli y pincho
de carne

Ou gratinat farcit de carn amb
beixamel i formatge
Huevo gratinado relleno de carne
con bechamel y queso

Horari
Tots els dies d’11 a 14 h i de 18 a 21 h

Horari
Tots els dies de 12 a 15 h i de 17 a 21 h

7. El Coto

10. Ketapas
Avinguda de Can Serra, 82 A

Avinguda de Can Serra, 45

Patata rostida farcida de carn
banyada amb formatge i salsa
brava
Patata asada rellena de carne
bañada con queso y salsa brava

Mandonguilles de l’àvia
Albóndigas de la abuela
Horari
Tots els dies de 12 a 15 h i de 18 a 21 h

Horari
Tots els dies de 12 a 15 h i de 17 a 21 h

8. El otro lado
Avinguda de Can Serra B-53
L’últim samurai. Mosset de pa bao
farcit de brots d’enciam i pollastre
marinat en xili dolç i arrebossat a l’estil
japonès amb salsa sriracha casolana.
El último samurái. Bocadito de pan
bao relleno de brotes de lechuga
y pollo marinado en chile dulce y
rebozado al estilo japonés con salsa
sriracha casera
Horari
Tots els dies de 12 h fins al tancament

9.

Granja Bar Casi Que Sí

11. Mediterrania Tapes
Avinguda de Can Serra 92, local 4
Gambes arrebossades
acompanyades de salsa barbacoa
Gambas rebozadas acompañadas
de salsa barbacoa
Horari
Tots els dies de 8 h a tancament

12. Pika Tapa

Avinguda de Can Serra, Z-52

Avinguda de Can Serra, 54

Galta de porc al Porto, amb xoricets
i daus de patata
Carrillera de cerdo al Oporto, con
chistorra y dados de patata

El semàfor. Tres bombes, amb salsa
molt picant, picant i suau.
El semáforo. Tres bombas, con salsa
muy picante, picante y suave.

Horari
Tots els dies, d’11 a 16 h i de 19 a 23 h

Horari
Tots els dies de 12 a 21 h
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PROPERES RUTES
GASTRONÒMIQUES
A L’HOSPITALET
2019
Pubilla Cases de Tapes
Del 27 al 30 de juny

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 de
Tibidabo Brewing per a dues persones i dues samarretes. Premi ofert
per la fàbrica de cerveses artesanes de L’Hospitalet Tibidabo Brewing.
• 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

La Florida de Tapes
Del 4 al 7 de juliol

1. Bar Joshua. Avinguda de Can Serra, 92

A la tardor, Platillos!
Durant el mes de novembre

3. Bar Mariano’s. Avinguda de l’Electricitat, 20

2. Bar La Bea. Plaça de la Font, 1

4. Bar Vera. Avinguda de Can Serra, 92
5. Cafés Caracas. Carrer de Faus, 20
6. Coto 2. Avinguda de Can Serra, 88
7. El Coto. Avinguda de Can Serra, 82 A
8. El otro lado. Avinguda de Can Serra B-53
9. Granja Bar Casi Que Sí. Avinguda de Can Serra, Z-52
10. Ketapas. Avinguda de Can Serra, 45
11. Mediterrania Tapes. Avinguda de Can Serra 92, local 4
12. Pika Tapa. Avinguda de Can Serra, 54

SEGELL DE L’ESTABLIMENT
ON S’HA DEGUSTAT LA TAPA

1

2
3

• Per poder entrar en el sorteig és obligatori haver degustat un mínim de tres
tapes en tres establiments diferents i haver recollit el segell de cada establiment.
• 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

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 a
l’activitat “Can Serra de Tapes”. 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 (fora de L’Hospitalet).

#autenticLH, #LHexperience
www.lhospitaletexperience.com

Dipòsit legal: B.00000-2019

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

