TAPA

3,50
euros

SANTA EULÀLIA

DE TAPES

L’HOSPITALET,
DEL 27 AL 30 DE MAIG DE 2021

A

Amb el bon temps
arriben les propostes
llamineres de la Ruta de
Tapes de Santa Eulàlia.
Enguany hi participen onze
establiments del barri que
del 27 al 30 de maig 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 Santa Eulàlia
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 Santa Eulàlia 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

s

anta Eulàlia de tapes és una ruta gastronòmica que
promouen 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 Santa Eulàlia.
Vine i degusta la tapa que han preparat els bars i
restaurants per 3’50 €.
Hi participen 11 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
#nomdelRestaurantSantaEulaliaTapes.
Aquest premi l’atorgarà l’Àrea seleccionant els
3 restaurants més etiquetats a la xarxa social
Instagram.
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Tapa 1

H ashtag concurs

#conradoscafeSantaEulaliaTapes

CONRADO’S
CAFÉ
Plaça d’Europa, 6-8
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Tapa 2

H ashtag concurs

#cauvermutSantaEulaliaTapes

EL CAU
DEL VERMUT
Carrer de Santa Eulàlia, 7

Horari:
Tots els dies de 12 a 14 h i de 19 a 21 h.

Horari:
Dijous i divendres, de 12 a 17 h; dissabte i diumenge, de 12 a 17 h,
només per emportar-se a casa.

La Conradito’s. Mini hamburguesa gourmet de vedella 100 %
amb formatge de cabra, salsa de mel i mostassa, ceba cruixent
i maionesa.

Els nachos del Cau. Nachos amb crema de formatge de
Maó, crema de sobrassada de Mallorca i ou de guatlla.

Per consumir al local i per emportar. Inclou beguda.

Dijous i divendres, per consumir al local i per emportar.
Dissabte i diumenge, només per emportar. Inclou beguda.
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Tapa 3

H ashtag concurs

#frankfurtbraulioSantaEulaliaTapes

FRANKFURT
BRAULIO
Avinguda del Carrilet, 91
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Tapa 4

H ashtag concurs

#gauchitosgrillSantaEulaliaTapes

GAUCHITO’S
GRILL
Passatge de Jansana, 6

Horari:
Dijous, divendres i dissabte, de 9 a 22 h (en funció de les
restriccions horàries).

Horari:
Tots els dies, de 13 a 17 h.

Mindundi.
Entrepà de mandonguilla amb formatge ratllat.

Sabores de Latinoamérica.
Diversos entrepans a la graella (xoriço, carn i pedrers
de vedella) sobre patacón de plàtan mascle amb salses
típiques (rocoto, de maní, chimichurri i criolla).

Per consumir al local i per emportar.
Inclou beguda.

Per consumir al local i per emportar.
Inclou beguda.
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Tapa 5

H ashtag concurs

#ilcampanileSantaEulaliaTapes

IL CAMPANILE
Carrer de Castelao, 3

H ashtag concurs

Tapa 6

#laparadetaSantaEulaliaTapes

LA PARADETA

Carrer de Carrasco i Formiguera, 2-4

Horari
Tots els dies, de 19 a 21 h.

Horari:
Tots els dies, de 12 a 16.30 h.

Pizzeta frita.
Massa de pizza fregida amb tomàquet i mozzarella.

Newgget. Nova interpretació del clàssic nugget, tractant
el pollastre com un pulled pork, macerat amb una salsa
especiada i acompanyat d’una salsa cheddar amb un
lleuger toc picant. Una combinació que no et deixarà
indiferent. Tapa sense gluten.

Només per emportar.
10 Inclou beguda.

Tapa inclosa al menú i per consumir a la terrassa.
Inclou beguda.
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Tapa 7

H ashtag concurs

#llesqueriamataganaSantaEulaliaTapes

LLESQUERIA
MATAGANA
Carrer del General Prim, 53

Horari
Tots els dies, de 13 a 16 h i de 20 a 23 h.

Boletes de bacallà amb romesco.

Per consumir al local i per emportar.
12 Inclou beguda.

Tapa 8

H ashtag concurs

PECAT
COCTELERIA

#pecatSantaEulaliaTapes

Carrer de Jacint Verdaguer, 24
Horari
Tots els dies, de 12 a 16.30 h (horaris subjectes a modificació
en funció de les restriccions).

Mandonguilles de la terra.
Mandonguilles amb sofregit fet amb productes de
proximitat i de temporada. Pels vegans, Patates Pecat.

Per consumir al local o a la terrassa.
Inclou beguda (vermut, canya o còctel de cava). 13

Tapa 9

MOSAIC

H ashtag concurs

#mosaicSantaEulaliaTapes

Plaça de Milagros Consarnau, 30
Horari
Tots els dies, d’11 a 17 h.

Croquetes Mosaic
Croquetes vegetals (falafel, cigrons, ceba, coriandre, all,
pebre i anís) amb hummus (cigrons cuits, crema de sèsam,
llimona i all). Recepta típica de Síria.

Per consumir al local o a la terrassa.
14 Inclou beguda

H ashtag concurs

Tapa 10

#muxiaSantaEulaliaTapes

RESTAURANT
MUXIA
Carrer de l’Aprestadora, 113
Horari
Tots els dies, de 12 a 17 h.

Croquetón de calçots del Prat amb romesco km. 0

Per consumir al local o a la terrassa.
Inclou beguda
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Tapa 11

H ashtag concurs

#timescafeSantaEulaliaTapes

TIME’S CAFE & CO
Carrer d’Amadeu Torner 91-95
Horari
Tots els dies, de 9 a 21 h.

Xiao Long Bao.
Panets farcits de carn de porc i verdures molt esponjosos i
fets artesanalment.

SANTA EULÀLIA

DE TAPES

Consulta el mapa interactiu
i organitza el teu recorregut!

accés al mapa
Per consumir al local o a la terrassa i per emportar.
16 Inclou beguda.
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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.
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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.
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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.
Del 27 a 30 de maig: Santa Eulàlia de Tapes
Del 10 al 13 de juny: Can Serra de Tapes
Del 17 al 20 de juny: Pubilla Cases de Tapes
De l’1 al 4 de juliol: La Florida de Tapes
Durant el mes de novembre: A la tardor, platillos!
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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 a
l’activitat “Primavera 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).

#LHexperience
www.hospitaletexperience.com
PARTICIPA-HI:
#SantaEulaliaTapes
LHospitaletdetapes
MÉS INFORMACIÓ: www.dinamitzaciolocallh.cat
CONNECTA-T:
• www.dinamitzaciolocallh.cat
• www.hospitaletturisme.l-h.cat
• www.l-h.cat/santaeulaliadetapes
• www.lhdigital.cat

