
PUBILLA CASES 
DE TAPES

L’HOSPITALET,
DEL 17 AL 20 DE juny DE 2021

TAPA

3,50  
euros



AAmb el bon temps 
arriben les propostes 

llamineres de la Ruta de 
Tapes de Pubilla Cases. 
Enguany hi participen dotze 
establiments del barri que, 
del 17 al 20 de juny, oferiran 
tapes originals i de creació, 
que es podran degustar 
amb una canya de cervesa, 
una copa de vi o un refresc. 

Aquest any, però, la proposta 
és un xic diferent, atesa la 

situació actual i les restriccions en matèria de seguretat que 
hem de mantenir en bars, restaurants i cocteleries. De tota 
manera, la ruta està pensada perquè la puguem gaudir  
amb les mateixes ganes i il·lusió de sempre. 

Com podeu comprovar, la Ruta de Tapes de Pubilla Cases 
2021 s’ofereix exclusivament en format digital. Una altra 
de les novetats és que hi ha l’opció d’endur-vos les tapes i 
degustar-les a casa, ja que els aforaments són limitats en el 
sector de la restauració. 

Us animo a gaudir de les tapes, de Pubilla Cases i del bon 
temps. Això sí, de manera responsable i amb totes les 
mesures de seguretat. Cuidem-nos!

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat
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ubilla Cases de Tapes és una ruta gastronòmica 
que promou l’Àrea  d’Ocupació, Empresa, Turisme 
i Economia Social de l’Ajuntament de L’Hospitalet, 
amb la col·laboració del Gremi d’Hostaleria i 
Alimentació de L’Hospitalet, el Centre de Formació 
d’Hostaleria i L’Hospitalet Gastronòmic 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 per 3’50 €.

Hi participen 12 establiments que opten a participar 
en la categoria de Tapa més popular escollida pels 
consumidors que pengin a Instagram la foto de la 
tapa i l’etiquetin amb el hashtag destacat en el fulletó 
de cada proposta gastronòmica, i que respon a 
l’estructura #nomdelrestaurantPubillaCasesTapes. 
Aquest premi l’atorgarà l’Àrea seleccionant els 
3 restaurants més etiquetats a la xarxa social 
Instagram. 

P



Per consumir al local.
Inclou beguda

Per consumir al local. 
Inclou beguda6 7

Tapa 1

BAR 
BADAJOZ 
Carrer de la Rosa d’Alexandria, 54

Horari:
Tots els dies de de 12 a 22 h. 

Montadito de botifarra 
Montadito de botifarra a la planxa , pernil ibèric,  
pebrot fregit

Tapa 2

Bar  
CÓRDOBA 
Carrer de Luarca, 10

Horari: 
Tots els dies de 12 a 20 h.

Croqueta de formatge valdeón i pera caramel·litzada.

HASHTAG COnCURS

#BadajozPubillaCasesTapes
HASHTAG COnCURS

#CordobaPubillaCasesTapes



Per consumir al local. 
Inclou beguda

Per consumir al local.
 Inclou beguda8 9

Tapa 3

BAR 
LOS CUÑADOS
Carrer de Vinaròs, 30 

Horari:
Tots els dies de 10 a 22 h.

Broqueta de pop a feira
Broqueta de pop amb cachelos i pebre vermell

Torrada de pop amb pernil sobre puré de patata al mojo 
picón i galeta salada

Tapa 4

Bar 
PALACIOS
Avinguda de Severo Ochoa, 21

Horari:
Divendres i dissabte de 12 a 15 h.

HASHTAG COnCURS

#LosCuñadosPubillaCasesTapes
HASHTAG COnCURS

#PalaciosPubillaCasesTapes



Per consumir al local i a la terrassa.
Sense beguda

Per consumir al local. 
Inclou beguda10 11

Tapa 5

Bar Restaurante  
POLLO RICO
Avinguda de Severo Ochoa, 60

Horari:
Tots els dies de 17 a 22 h.

Chicharrón de pescado
Peces de peix arrebossat. 

Tapa 6

CAFÉ  
MI GRAN SABANA
Carrer de Marcel·lí Esquius, 4 

Horari:
Dijous, divendres i dissabte, de 8.30 a 21.30 h;  
diumenge, de 8.30 a 14 h.

Arepa
Tortilla de blat de moro farcida de porc i verdures.

HASHTAG COnCURS

#CafeMiGranSabanaPubillaCasesTapes
HASHTAG COnCURS

#PolloRicoPubillaCasesTapes



Per consumir al local i a la terrassa.
Inclou beguda

Per consumir al local i a la terrassa.
Inclou beguda12 13

Tapa 7

CAN 
PEPITO
Avinguda de Severo Ochoa, 49  

Horari
Dijous i divendres de 20 a 22 h; dissabte de 13 a 15.30 h

Caneló fregit de porc ibèric sobre un núvol de foie i 
verdures
Caneló fregit de porc ibèric sobre una base de puré d’api 
aromatitzat amb cremós de curry i guarnit amb flors 
comestibles.

HASHTAG COnCURS

#CanPepitoPubillaCasesTapes Tapa 8

CASCARILLA
Carrer del Molí, 75

Horari
Dijous, divendres i dissabte de 12 a 20 h; diumenge de 10 a 16 h

Sardines en cítrics
Sardines marinades amb cítrics amb guacamole i reducció 
amb salsa mostassa amb reducció de Pedro Ximénez.

HASHTAG COnCURS

#CasacarillaPubillaCasesTapes



Per consumir al local.
Inclou beguda (també vermut)

Per consumir al local.
Inclou beguda14 15

Tapa 9

CELLER 
CAPRI
Carrer de Luarca, 17

Horari
Tots els dies de 10 a 15.30 h.

Salmó marinat amb formatge

HASHTAG COnCURS

#CellerCapriPubillaCasesTapes Tapa 10

RHOSA DE 
ALEJANDRÍA 
RESTAURANTE 
PERUANO
Carrer Rosa d’Alexandria, 49

Horari
Tots els dies de 13 a 22 h.

Piqueo Rhosa
Empanada d’ají de gallina amb refres de chicha morada 
(blat de moro morat).

HASHTAG COnCURS

#RhosaAlejandriaPubillaCasesTapes
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Per consumir al local i per emportar-se a casa. 
Inclou beguda

Tapa 11

tREVÉLEZ 
BAR 
Avinguda de l’Electricitat, 28

Horari:
Tots els dies de 7 a 22 h.

Alitas crazy (sabors de bogeria)
Aletes de pollastre picants amb diferents tipus de salses 
acompanyades amb patates fregides especials.

HASHTAG COnCURS

#TrevelezBarPubillaCasesTapes

Per consumir al local i per emportar-se a casa.
Sense beguda

Tapa 12

YENYERÉ  
BAR
Carrer de l’Empordà, 3 

Horari:
Divendres, dissabte i diumenge de 17 a 22 h.

Arepita criolla
Arepa típica colombiana, feta a mà amb farina, formatge 
i mantega, acompanyada de xoriço criollo picant.

HASHTAG COnCURS

#YenyeréPubillaCasesTapes
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www.dinamitzaciolocallh.cat

pubilla cases
DE TAPES

Consulta el mapa interactiu
i organitza el teu recorregut!

accés al mapa

pubilla cases
DE TAPES

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1OWyZHj-nz9SeSRZpCmQrBZTw3T0O8bwQ&ll=41.37254184689466%2C2.1019588999999783&z=16
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CENTRE DE 
FORMACIÓ 
D’HOSTALERIA 
DE L’HOSPITALET
Carretera del Mig, 85-87. L’Hospitalet
Telèfon: 93 402 60 27

Formació professional en el 
sector de l’hostaleria. 
Cursos de cuina; servei 
d’allotjament; servei de restaurant i 
bàrman per a joves, treballadors en 
actiu i persones en atur.

És un projecte municipal de formació i dinamització 
de l’ocupació en el sector de l’hostaleria que promou 
la formació i la qualificació dels treballadors/es, la 
millora en el sector i la promoció gastronòmica de 
la ciutat.

Amb  aquests tres objectius, imparteix cursos de 
formació per a joves i per a treballadors aturats 
i en actiu, i impulsa, entre d’altres activitats de 
dinamització de la restauració i la gastronomia, el 
programa Ruta gastronòmica de L’Hospitalet, que 
té lloc durant les Festes de Primavera i les festes 
majors dels barris. 



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 tracta ment: 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 “Ruta 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 (si truqueu des de fora de L’Hospitalet).
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Rutes 
gastronòmiques 
L’Hospitalet 2021

En el marc de les festes majors de barri i amb la 
voluntat de dinamitzar la restauració i promocionar la 
gastronomia de qualitat, l’Ajuntament de L’Hospitalet, 
amb la col·laboració del Gremi d’Hostaleria i 
Alimentació i L’Hospitalet Gastronòmic organitzen una 
programació anual de rutes gastronòmiques. 

De l’1 al 4 de juliol: La Florida de Tapes
Durant el mes de novembre: A la tardor, platillos!



     #PubillaCasesdetapesLH

PARTICIPA-HI:

MÉS INFORMACIÓ: www.dinamitzaciolocallh.cat

LHospitaletdetapes

#LHexperience

CONNECTA-T:
•  www.dinamitzaciolocallh.cat
•  www.hospitaletturisme.l-h.cat
•  www.l-h.cat/pubillacasesdetapes 
•  www.lhdigital.cat


