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SETENA EDICIÓ

“A la tardor, platillos!”
A la nostra cultura, la gastronomia
té un pes molt important, amb
uns plats que canvien amb la
temporada i que degustem en
companyia al voltant de la taula
amb familiars i amics.
L’Hospitalet compta amb una
àmplia i rica oferta gastronòmica,
un important actiu de la nostra
cultura i de la nostra economia que
l’Ajuntament impulsa amb iniciatives que al llarg de tot l’any conviden
la ciutadania a conèixer i a gaudir la variada oferta que tenim.
Del 4 al 28 de novembre torna “A la tardor, platillos!”, les creacions
d’una vintena de locals (bars, restaurants i cocteleries) a un preu
molt atractiu: 4 euros, amb beguda inclosa. Hi trobareu des de les
propostes més clàssiques a les més creatives o les d’altres cultures,
totes ben saboroses.
En aquesta edició, es podran omplir les butlletes per votar les millors
preparacions i tindrem l’opció d’endur-nos els platillos i degustar-los
a casa.
Us animo visitar els establiments que hi participen i a degustar el
que es cou a L’Hospitalet a través d’aquests platillos que amb tant
carinyo ens han preparat.
Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

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 setena edició de “A la tardor, Platillos!” una ruta gastronòmica
per diferents 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, atorgats per un jurat expert.
Vine i degusta els platillos al preu de 4 euros.
(Els horaris poden patir modificacions en funció de les directrius marcades
pel PROCICAT)

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.
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.hospitaletturisme.l-h.cat
• És obligatori obtenir 3 segells de 3 establiments diferents per butlleta.
• Cal ser major d’edat per participar.
Els participants a la ruta que emplenin la butlleta de votació del
Platillo de L’Hospitalet, entraran en el sorteig de diferents premis
oferts per les entitats col·laboradores:
• Una nit d’hotel per a dues persones amb esmorzar inclòs a l’Hotel
Madanis.
• Una caixa variada de 12 cerveses artesanes, visita i tast a la fàbrica de
Tibidabo Brewing per a dues persones i dues samarretes.
• Un  menú degustació per a 2 persones al restaurant del Centre de
Formació d’Hostaleria de L’Hospitalet.  

PARTICIPA-HI!

BUTLLETA DE VOTACIONS

1. Marca un únic
establiment
1. 25 Roselles, carrer de les Roselles, 25
2. Bodega Salan, carrer de la Ciutat Comtal, 8
3. Caracas 2, carrer de Josep Prats, 16
4. El Brot, passatge de la Pau, 3-5
5. El Cau del Vermut-Centre, pl. de la Mare de Déu de Montserrat, 3
6. El Cau del Vermut-Santa Eulàlia, carrer de Santa Eulàlia, 7
7. El Racó de la Jaivel, avinguda de Pau Casals, 21
8. Escola- rest. El Repatidor Llindar-Tragaluz, pl. del Repartidor, s/n
9. Gauchito’s Grill, passatge de Jansana, 6
10. La Flama, rambla de la Marina, 150
11. La Medusa de l’Hotel Madanis, carrer de la Riera Blanca, 10
12. La Paradeta, carrer de Carrasco i Formiguera, 2-4
13. Mizuwari Cocktail Bar, carrer de la Riera de la Creu, 50
14. Radikal, carrer del Bruc, 30
15. Restaurant Muxia-Centre, avinguda del Carrillet, 302
16. Restaurant Muxia-Santa Eulàlia, carrer de l’Aprestadora, 113
17. Tast i Vins, passatge de la Rectoria, 1
18. Tibidabo Brewing, carrer del Cobalt, 54
19. Vermutería Momo, carrer de França, 46

2. SEGELL DE L’ESTABLIMENT ON
S’HA DEGUSTAT EL PLATILLO
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Pots participar en el guardó Platillo de L’Hospitalet per mitjà d’aquesta butlleta
de votació. Per poder entrar en el sorteig és obligatori haver degustat un mínim
de 3 platillos 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
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.

Centre de Formació
d’Hostaleria de
L’Hospitalet
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

1. 25 Roselles
Carrer de les Roselles, 25

Carxofa confitada.
Carxofa confitada amb
un vel de peus de porc i
una vinagreta de mel de
Mòdena i festucs.
Horari:
De dilluns a divendres, de 13.30 a 15 h
Divendres i dissabte, de 20.30 a 22.30 h
Per consumir al local

2. Bodega Salan
Carrer de la Ciutat Comtal, 8

Braó cuinat a baixa
temperatura en el seu suc
amb crema de préssec.
Plat sense gluten.

Horari:
De dilluns a divendres, de 12 a 15 h
i de 18.30 a 21.30 h
Dissabte i diumenge, de 12 a 15 h
Per consumir al local

3. caracas 2
Carrer de Josep Prats, 16

Flor de moniato i tòfona
en filet ibèric amb crema
de moniato i base de ceba
cruixent i toc de fruits
vermells.
Horari:
De dilluns a divendres, de 12 a 14 h
Dijous i divendres, de 18 a 21 h
Dissabte i diumenge, de 12 a 15 h
Per consumir al local

4. El Brot
Passatge de la Pau, 3-5

Empanada argentina
farcida de carn tallada a
ganivet.

Horari:
De dimarts a diumenge, de 13.30 a 15 h
Divendres i dissabte, de 20.30 a 22 h
Per consumir al local

5. El Cau del Vermut-Centre
Pl. de la Mare de Déu de Montserrat, 3

Estofat de gall dindi amb
bolets a la crema d’orujo.

Horari:
De dimecres a dissabte, de 13 a 22 h
Diumenge, de 13 a 16 h
Dilluns i dimarts, tancat
Per consumir al local

6. El Cau del Vermut-Santa Eulàlia
Carrer de Santa Eulàlia, 7

Estofat de gall dindi amb
bolets a la crema d’orujo.

Horari:
De dimecres a dissabte, de 13 a 22 h
Diumenge, de 13 a 16 h
Dilluns i dimarts, tancat
Per consumir al local

7. El Racó de la Jaivel
Avinguda de Pau Casals, 21

Melós de porc amb
parmentier i salsa tèbia
de figues.

Horari:
Dijous, de 19 a 22 h
Divendres i dissabte, d’11 a 16 h i de
19 a 23 h
Diumenge, d’11 a 16 h
Per consumir al local

8. ESCOLA-RESTAURANT EL REPARTIDOR
LLINDAR-TRAGALUZ
Plaça del Repartidor s/n

Cremós de patata amb
bolets de temporada i
cruixent violeta.

Horari:
Dilluns, dimarts i dimecres, de 12 a
15.30 h
Dijous i divendres, de 12 a 23 h
Per consumir al local

9. Gauchitos Grill
Passatge de Jansana, 6

Arepa muntada de
pedacet de vedella a la
brasa amb salsa criolla.

Horari:
De dimarts a diumenge, de 13 a 16 h
i de 20.30 a 23 h
Per consumir al local

10. La Flama
Rambla de la Marina, 150

Escalopines de bacallà a
la romana amb salsa de
guacamole i petxines.

Horari:
De dilluns a divendres, de 18 a 23 h
Dissabte, de 12 a 0 h
Diumenge, de 12 a 16 h
Per consumir al local

11. La Medusa de l’Hotel Madanis
Carrer de la Riera Blanca, 10

Timbal de parmentier de
patata amb filet ibèric i
formatge de cabra gratinat
amb reducció de Pedro
Ximénez.
Horari:
De divendres a diumenge, de 20 a 22 h
Per consumir al local

12. La Paradeta
Carrer de Carrasco i Formiguera, 2-4

Caneló de pollastre amb
ceba caramel·litzada i
formatge de cabra.
Plat sense gluten certificat
per l’Associació de Celíacs
de Catalunya.
Horari:
De dijous a diumenge, de 13 a 16 h
Per consumir al local

13. Mizuwari Cocktail Bar
Carrer de la Riera de la Creu, 50

Horari:
De dimarts a dissabte, de 17 a 22 h
Per consumir al local o per emportar

A la tardor, punch.
Vi negre infusionat amb
canyella, clau i anís i
posteriorment macerat
amb diferents fruites, licors
i destil·lats (38 ingredients
en total).
Presentat en copa
acompanyat d’un pinxo
de fruita o bé en format
“flash” per emportar.

14. Radikal
Carrer del Bruc, 30

Radikal nachos de
proximitat. Totopos de blat,
carn eco a l’argentina cuita
a foc lent durant 4 hores
amb ceba, tomàquets secs,
chimichurri, guacamole,
salsa de cheddar, iogurt
casolà, pico de gallo marinat
Horari:
Dimecres, dijous i dissabte, de 18.30
en cítrics amb verdures del
a 23.15 h
Parc Agrari, reducció dolça
Divendres i dissabte, de 18.30 a 23.45 h
de pulled pork i un toc de
Diumenge, de 13 a 16 h
xia.
Per consumir al local

15. Restaurant Muxia-Centre
Avinguda del Carrillet, 302

Calamar de platja farcit
de botifarra negra, ceba
caramel·litzada i formatge
de cabra amb un toc de
salsa americana.
Horari:
De dilluns a diumenge, de 12 a 17 h
i de 20 a 0 h
Per consumir al local

16. Restaurant Muxia-Santa Eulàlia
Carrer de l’Aprestadora, 113

Mandonguilla amb
pa torrat, mozzarella,
tomàquet xerri i salsa de
tomàquet.

Horari:
De dilluns a diumenge, de 12 a 17 h
i de 20 a 0 h
Per consumir al local

17. Tast i Vins
Passatge de la Rectoria, 1

Calamarcets farcits de
carn amb musclo.

Horari:
Dijous i divendres, de 13.30 a 15.30 h
i de 20 a 21.30 h
Dissabte, de 13.30 a 15.30 h
Per consumir al local

18. Tibidabo Brewing
Carrer del Cobalt, 54

Salsitxes a la cervesa.
Delicioses salsitxes de
porc amb un toc especial
de cervesa acompanyada
de pa i xucrut.
Horari:
Dijous, de 17 a 23 h
Divendres i dissabte, de 18 a 23 h
Per consumir al local

19. Vermutería Momo
Carrer de França, 46

Callos a la madrilenya.

Horari:
Dijous i divendres, de 19 a 21 h
Dissabte i diumenge, de 12 a 13 h
Per consumir al local
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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.

Informació sobre protecció de dades.
Responsable del tractament: Ajuntament de L’Hospitalet. Adreça
postal: carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet. Base jurídica
ment: Reglament General de Protecció de Dades
del tracta
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 (si truqueu des de fora de L’Hospitalet).

SETENA EDICIÓ

PARTICIPA-HI:
@lhturisme
@lhturisme
@lhturisme
#alatardorplatillos
#cuinaseguralh
#lhturisme
MÉS INFORMACIÓ:
www.hospitaletturisme.l-h.cat

