CINQUENA EDICIÓ

Entre tots els
participants del concurs del
“Platillo de L’Hospitalet” es sortejaran
7 premis: 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; un menú degustació per a 2 persones
al Restaurant Bouquet de l’Hotel NH Collection
Barcelona Tower; una nit d’hotel i esmorzar per a
2 persones a l’Hotel Fira Congress; una nit d’hotel i
esmorzar per a 2 persones a l’Hotel Porta Fira; una
caixa variada de 12 cerveses artesanes, visita i tast a la
fàbrica de Tibidabo Brewing per a dues persones i
dues samarretes, ofert per la fàbrica de cerveses
artesanes de L’Hospitalet Tibidabo Brewing i
un menú degustació per a 2 persones
al Restaurant del Centre de Formació
d’Hostaleria de L’Hospitalet.

L’HOSPITALET
DEL 3 AL 25
DE NOVEMBRE DE 2018

la tardor, platillos! arriba a la
seva cinquena edició, i ho fa
com un referent ja consolidat,
una cita en el calendari
gastronòmic de la ciutat. La proposta
ens permet degustar diferents plats,
més o menys elaborats, tradicionals
o innovadors, i conèixer establiments
ubicats als nostres barris.
Aquest any comptem, com a padrí
del jurat amb el xef Sergio Cócera, un
referent de la cuina i l’emprenedoria al
territori, que col·labora amb el Centre de Formació d’Hostaleria en aquest
programa amb el qual estem impulsant la dinamització d’un sector estratègic
per al desenvolupament econòmic i de l’ocupació de L’Hospitalet.
Us convido a fer una volta per la ciutat i gaudir dels platillos d’aquesta
tardor del 3 al 25 de novembre.
CINQUENA EDICIÓ

la tardor, platillos! llega a su quinta edición, y lo hace como un
referente ya consolidado, una cita en el calendario gastronómico
de la ciudad. La propuesta nos permite degustar diferentes platos,
más o menos elaborados, tradicionales o innovadores, y conocer
establecimientos ubicados en nuestros barrios.
Este año contamos, como padrino del jurado, con el chef Sergio Cócera, un
referente de la cocina y el espíritu emprendedor en el territorio, que colabora
con el Centro de Formación de Hostelería en este programa con el que estamos
impulsando la dinamización de un sector estratégico para el desarrollo económico
y de la ocupación de L’Hospitalet.
Os invito a dar una vuelta por la ciudad y disfrutar de los platillos de este otoño
del 3 al 25 de noviembre.

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

Ajuntament de L’Hospitalet, a través de l’Àrea de Coordinació,
Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, amb la
col·laboració del Gremi d’Hostaleria i Alimentació de la ciutat,
promou i impulsa A la tardor, platillos! una ruta gastronòmica per
establiments de restauració de la ciutat i cocteleries, amb l’objectiu
de dinamitzar i promocionar la gastronomia local de qualitat, i la cocteleria,
de manera singular.
Vine i degusta els “platillos” acompanyats d’una copa de vi, cervesa,
aigua o refresc, al preu de 4 euros. A la fitxa de cada establiment trobareu
les seves característiques i l’horari de servei.
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, atorgats per un jurat d’experts.

BUTLLETA DE VOTACIONS

1. Marca un únic
establiment
1. 25 ROSELLES, c. de les Roselles, 23-25
2. BAR GRANJA MARÍN, av. de Severo Ochoa, 45
3. BAR RESTAURANT EL RACÓ DE LA JAIVEL, av. de Pau Casals, 21
4. BODEGA SALAN, c. de la Ciutat Comtal, 8
5. BRASERIA CAL PACO, c. Major, 27
6. CARACAS 2, c. de Josep Prats, 16
7. CHORONÍ BAR RESTAURANTE, c. del Mestre Candi, 44

VOTACIÓ DEL “PLATILLO” DE L’HOSPITALET
Tothom pot participar votant el “platillo” que més li hagi agradat. Només cal
omplir la butlleta adjunta, on s’han de recollir els segells de cinc establiments
diferents. Entre tot el públic participant en el concurs del “Platillo” de L’Hospitalet
se sortejaran 7 premis:
• 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
• Un menú degustació per a 2 persones al restaurant Bouquet de l’Hotel NH
Collection Barcelona Tower
• Una nit d’hotel i esmorzar per a 2 persones a l’Hotel Fira Congress
• Una nit d’hotel i esmorzar per a 2 persones a l’Hotel Porta Fira
• Una caixa variada de 12 cerveses artesanes, visita i tast a la fàbrica Tibidabo
Brewing per a dues persones i dues samarretes gentilesa de la fàbrica de
cerveses artesanes de L’Hospitalet Tibidabo Brewing.
• Un menú degustació per a 2 persones al restaurant del Centre de Formació
d’Hostaleria de L’Hospitalet.
• Vota un únic establiment mitjançant la butlleta de participació adjunta.
• És obligatori obtenir 5 segells de 5 establiments diferents.
• Cal ser major d’edat per participar.
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8. EL BROT DE L’HOSPITALET, ptge. de la Pau, 3
9. ESC. RES. EL REPARTIDOR LLINDAR-TRAGALUZ, pl. del Repartidor, 1
10. LA COCINA DE GRACIELA, ptge. del Xiprer, 5
11. LA PARADETA BAR RESTAURANT, c. de Carrasco i Formiguera, 2-4
12. LA TECLA-EL RACÓ D’EN PIPA, c. del Treball, 27
13. MALKOA, c. Major, 42
14. RESTAURANT BALBIBLAU, pl. de l’Ajuntament, 4
15. RESTAURANT LA MEDUSA (Hotel Madanis), c. de la Riera Blanca, 10
16. RESTAURANTE NARANDAM (H. F. Congress), c. J. A. Goytisolo, 9-11
17. RES. BOUQUET (H. NH C. Barcelona Tower), av. de la Granvia de L’Hospitalet, 144
18. RESTAURANTE LA FLAMA, rambla de la Marina, 150-168
19. RES. PUNT I COMA (Hotel SB Plaza Europa), c. de les Ciències, 11-13
20. SPIRAL BAR (Hotel Porta Fira), pl. d’Europa, 45-47
21. TAST & VINS, ptge. de la Rectoria, 1
22. TAZAS Y TARROS, c. de les Bòbiles, 50
23. TIME’S CAFE & CO, c. d’Amadeu Torner, 91-95 Local 1

2. SEGELL DE L’ESTABLIMENT ON
S’HA DEGUSTAT EL PLATILLO
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1. 25 ROSELLES
Carrer de les Roselles, 23-25

3
5

Els ciutadans podran 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 5 “platillos” o còctels en 5 establiments diferents, i
haver recollit el segell de cada establiment.

3. dades del participant

Horari:
De dilluns a divendres,
de 13 a 15.30 h
Divendres i dissabte, de 21 a 23 h

2. BAR GRANJA MARÍN
Avinguda de Severo Ochoa, 45

Nom
Cognoms
Telèfon
Correu electrònic
Ciutat
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.

Mosaic de pop: pop
sobre una base de
moniato amb caviar d’oli i
fils de bitxo.
Mosaico de pulpo: pulpo
sobre una base de
boniato con caviar de
aceite e hilos de guindilla.

Horari:
Dijous i divendres de 17 a 21 h
Dissabte d’11 a 14 h

Peus de porc amb poma i
reducció de vi dolç Pedro
Ximenez.
Pies de cerdo con
manzana y reducción
de vino dulce Pedro
Ximenez.

3. BAR RESTAURANT EL RACÓ DE LA JAIVEL

5. BRASERIA CAL PACO

Avinguda de Pau Casals, 21

Carrer Major, 27

Xampinyons farcits de
carn amb salsa suprema
de bolets. (Sense gluten)
Champiñones rellenos de
carne con salsa suprema
de setas. (Sin gluten)

Caneló de pasta wanton
farcida de pollastre
de corral a baixa
temperatura amb llard de
porc i carxofes del Prat.
Canelón de pasta wanton
relleno de pollo de corral
a baja temperatura, con
manteca de cerdo y
alcachofas del Prat.

Horari:
Dijous de 19 a 23 h
Divendres i dissabtes d’11 a 13 h i de
19.30 a 23 h

Horari:
Dimecres, dijous i divendres
de 13 a 15 h
Divendres i dissabte nit de
20.30 a 22.30 h

4. BODEGA SALAN

6. CARACAS 2

Horari:
De dilluns a divendres de 13 a 15 h i
de 18.30 a 22 h
Dissabte i diumenge de 12 a 15 h

Carrer de la Ciutat Comtal, 8

Carrer de Josep Prats, 16

L’H Fusió: galta al xerès
amb escopinya gallega,
escuma de patata
revolcona i cruixent de pa
amb tomàquet.
Fusión L’H: carrillada al
jerez con berberecho
gallego, espuma de
patata “revolcona” i
crujiente de pan con
tomate.

Canelons de l’horta:
canelons d’espinacs amb
pinyons, crema de rocafort
i fines línies gratinades
de formatge cheddar,
acompanyats de frescor de
mango.
Canelones de la huerta:
canelones de espinacas
con piñones, crema de
roquefort y finas líneas
gratinadas de queso
cheddar, acompañados de
frescor de mango.

Horari:
De dilluns a dijous de 12 a 14
i de 18 a 20 h
Divendres de 12 a 14 i de 18 a 22 h
Dissabte i diumenge de 12 a 15 h

7. CHORONÍ BAR RESTAURANTE

9. ESCOLA RESTAURANT EL REPARTIDOR
LLINDAR-TRAGALUZ

Carrer del Mestre Candi, 44

Horari:
De dimarts a dijous de 14 a 17 h
i de 20 a 22 h
Divendres i dissabtes de 14 a 19 h

Menestrón llanero: sopa
de verdures, pasta,
mongetes vermelles i
costella de porc fumada.
Menestrón llanero: sopa
de verduras, pasta,
alubias rojas y costilla de
cerdo ahumada.

8. EL BROT DE L’HOSPITALET

Horari:
De dijous a dissabte de 13 a 14 h
i de 20 a 21 h
Diumenge de 13 a 14 h

Plaça del Repartidor, 1

Peus de porc amb
tubercles de tardor i
bolets.
Pies de cerdo con
tubérculos de otoño y
setas.
Horari:
De dilluns a divendres d’11 a 15 h

10. LA COCINA DE GRACIELA

Passatge de la Pau, 3

Passatge del Xiprer, 5

Curri vermell thai
amb bolets, gambes i
verdures del Parc Agrari
acompanyat d’arròs.
(Km0, sense gluten)
Curri rojo thai con setas,
gambas y verduras del
Parc Agrari, acompañado
de arroz. (Km0, sin gluten)

Pozole: escudella amb
blat de moro, pollastre
i porc, acompanyat de
totopos, ceba i enciam.
Pozole: cocido con
maíz, pollo y cerdo,
acompañado de totopos,
cebolla y lechuga.

Horari:
Divendres i dissabte de 14 a 16 h
i de 20 a 22 h
Diumenge de 13 a 16 h

11. LA PARADETA BAR RESTAURANT
Carrer de Carrasco i Formiguera, 2-4

Carrer Major, 42

Llaminera al vermut amb
puré de torró de Xixona.
Solomillo al vermut con
puré de turrón de Jijona.

Migas de la iaia Lola: amb
ou poché a la tartufata,
cruixent de papada i
encenalls de porc senglar.
Migas de la “yaya” Lola:
con huevo poché a la
tartufata, crujiente de
papada y virutas de jabalí.

Horari:
Dijous i divendres de 12 a 20 h
Dissabte de 12 a 17 h

Horari:
De dimarts a dissabte de 12 a 15.30 h
i de 18 a 19.30 h
Diumenge de 12 a 15.30 h

12. LA TECLA- EL RACÓ D’EN PIPA

Horari:
De dimarts a divendres de 17 a 21 h
Dissabte i diumenge d’11 a 15

13. MALKOA

14. RESTAURANT BALBIBLAU

Carrer del Treball, 27

Plaça de l’Ajuntament, 4

“Platillo” tradicional:
cigrons estofats amb
calamarsons de la costa.
Platillo tradicional:
garbanzos estofados con
chipirones de la costa.

Bombó d’ibèric: llaminera
ibèrica guisada amb
bolets en una reducció de
cabernet sauvignon.
Bombón de ibérico:
solomillo ibérico guisado
con setas en una
reducción de cabernet
sauvignon.

Horari:
Cada dia de 9 a 24 h

15. RESTAURANT LA MEDUSA (Hotel Madanis)

17. RESTAURANTE BOUQUET (Hotel NH
Collection Barcelona Tower)

Carrer de la Riera Blanca, 10

Horari:
Cada dia de 18 a 23 h

Horari:
Cada dia de 18 a 20 h

16. RESTAURANT NARANDAM (Hotel Fira Congress)

Horari:
Cada dia de 12 a 23 h

Avinguda de la Granvia de
L’Hospitalet, 144

Tac de llaminera de porc
amb corona de formatge
de cabra i ceba confitada.
Taco de solomillo de
cerdo con corona de
queso de cabra y cebolla
confitada.

Terrina de guisat de peus
de porc i foie-gras saltat
amb bolets de temporada.
Terrina de guiso de pies
de cerdo y foie gras,
salteado con setas de
temporada

18. RESTAURANTE LA FLAMA

Carrer de Jose Agustín Goytisolo, 9-11

Rambla de la Marina, 150-168

Porchetta agredolça: pa
bao farcit de cansalada
ibèrica amb hortalisses
marinades i cruixent
oriental.
Porchetta agridulce: pan
bao relleno de panceta
ibérica con hortalizas
marinadas y crujiente
oriental.

Calamarsó farcit de
brandada de bacallà
acompanyat amb gambes
i salsa marinera.
Chipirón relleno de
brandada de bacalao
acompañado de gambas
y salsa marinera.

Horari:
Cada dia de 12 a 23 h

19. RESTAURANTE PUNT I COMA
(Hotel SB Plaza Europa)

21. TAST & VINS
Passatge de la Rectoria, 1

Carrer de les Ciències, 11-13

Fabes a la riojana.
Alubias a la riojana.

Cochinita Punt i Coma:
melós de garrí rostit a baixa
temperatura sobre Parmentier
de castanyes i fulla de plàtan,
regat amb suc de bolets, teula
cruixent i flamejat a la vista
del client.
Horari:
Cada dia de 13 a 16 h i de 20 a 23 h

Cochinita Punt i Coma: meloso
de cochinillo asado a baja
temperatura sobre Parmentier
de castañas y hoja de plátano,
regado con jugo de setas,
teja crujiente y flambeado a la
vista del cliente.

20. SPIRAL BAR (Hotel Porta Fira)

Horari:
Cada dia de 12 a 23.15 h

Horari:
Dijous, divendres i dissabtes de 13.30
a 15.30 h i de 20 a 22 h

22. TAZAS Y TARROS

Plaça d’Europa, 45-47

Carrer de les Bòbiles, 50

Ou fondant a la
menorquina: molles 4
pebres, mel, formatge
de Maó, sobrassada i pa
d’espècies.
Huevo fondant a la
menorquina: migas 4
pimientas, miel, queso de
Mahón, sobrasada y pan
de especias.

Estofat de jarret de
vedella amb botifarra.
Estofado de jarrete de
ternera con butifarra.

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

23. TIME’S CAFE & CO

25. L’ONCLE JACK
Carrer de les Roselles, 32

Carrer d’ Amadeu Torner, 91-95
Local 1

Horari:
Divendres de 19.30 a 21 h
Dissabte de 12 a 14 h i de 19 a 21 h
Diumenge de 12 a 14 h

Lingot de galta de porc
a baixa temperatura
lacada amb la seva salsa i
acompanyada de Parmentier
cremós de patata del Prat.
(Sense gluten)
Lingote de carrillera de
cerdo a baja temperatura,
lacada con su salsa y
acompañada de Parmentier
cremoso de patata del Prat.
(Sin gluten)

24. EL VIEJO PIANO
Carrer Major 79, baixos

Còctel Saint Berry: gin
Collins afruitat, amarg,
cítric i molt refrescant.
Cóctel Saint Berry: gin
Collins afrutado, amargo,
cítrico y muy refrescante.
Horari:
Dijous de 19 a 2 h
Divendres i dissabte de 19 a 3 h

Tennessee Beer: cervesa
amb Jack Daniel’s i xarop
de vainilla.
Tennessee Beer: cerveza
con Jack Daniel’s y sirope
de vainilla.
Horari:
De dimecres a diumenge de 19 a 3 h
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*Les empreses patrocinadores dels premis i l’Àrea de
Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic
i Ocupació es reserven el dret d’informar a les persones
guanyadores del sorteig de les condicions del premi,
de les condicions per gaudir-ne i de les modificacions
que s’hi puguin produir.
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ubicació
establiments

Centre de Formació
d’Hostaleria de
L’Hospitalet

1. 25 ROSELLES, c. de les Roselles, 23-25
2. BAR GRANJA MARÍN, av. de Severo Ochoa, 45
3. BAR RESTAURANT EL RACÓ DE LA JAIVEL, av. de Pau Casals, 21
4. BODEGA SALAN, c. de la Ciutat Comtal, 8
5. BRASERIA CAL PACO, c. Major, 27
6. CARACAS 2, c. de Josep Prats, 16
7. CHORONÍ BAR RESTAURANTE, c. del Mestre Candi, 44
8. EL BROT DE L’HOSPITALET, ptge. de la Pau, 3
9. ESC. RES. EL REPARTIDOR LLINDAR-TRAGALUZ, pl. del Repartidor, 1
10. LA COCINA DE GRACIELA, ptge. del Xiprer, 5
11. LA PARADETA BAR RESTAURANT, c. de Carrasco i Formiguera, 2-4
12. LA TECLA-EL RACÓ D’EN PIPA, c. del Treball, 27
13. MALKOA, c. Major, 42
14. RESTAURANT BALBIBLAU, pl. de l’Ajuntament, 4
15. RESTAURANT LA MEDUSA (Hotel Madanis), c. de la Riera Blanca, 10
16. RESTAURANTE NARANDAM (H. F. Congress), c. J. A. Goytisolo, 9-11
17. RES. BOUQUET (H. NH C. Barcelona Tower), av. Granvia de L’Hospitalet, 144
18. RESTAURANTE LA FLAMA, rambla de la Marina, 150-168
19. RES. PUNT I COMA (Hotel SB Plaza Europa), c. de les Ciències, 11-13
20. SPIRAL BAR (Hotel Porta Fira), pl. d’Europa, 45-47
21. TAST & VINS, ptge. de la Rectoria, 1
22. TAZAS Y TARROS, c. de les Bòbiles, 50
23. TIME’S CAFE & CO, c. d’Amadeu Torner, 91-95 Local 1
24. EL VIEJO PIANO, c. Major 79, baixos
25. L’ONCLE JACK, c. de les Roselles, 32

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
professionalitzadora per a joves i per a treballadors a l’atur i en actiu; s’impulsen,
entre d’altres activitats, les rutes gastronòmiques i els concursos “L’Hospitalet
de Tapes”, amb una programació que va des de febrer a novembre (Primavera
de Tapes, festes de barri, A la tardor, platillos!); s’organitzen tallers i seminaris per
a professionals i població interessada en el fet gastronòmic amb la col·laboració
de cuiners i cuineres i persones relacionades amb la gastronomia, la restauració
i la salut (Gastro Aula; Tapes d’ara... ); i es treballa en xarxa amb diferents ens del
territori (sindicats, empreses, gremis... )

PARTICIPA-HI:
@LHDinamitzaciolocal
@LHDinamitzacio

Dipòsit legal: B.00000-2018

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

