TAPA
I BEGUDA

3,50
euros

L’HOSPITALET,
DEL 19 AL 22 DE MAIG DE 2022

D

esprés de la celebració de
les Festes de Primavera,
el barri de Sant Josep es
prepara per viure la seva Festa
Major. És temps de gaudir
de les diferents activitats
programades i, també, de la
singularitat que ens proposa la
ruta gastronòmica Sant Josep
de Tapes.

És temps per recuperar bons
hàbits, potser perduts en
els darrers temps, com el de
compartir unes begudes amb
amics i familiars alhora que
degustem noves propostes gastronòmiques. I també hem de
reconèixer i donar suport al sector de la restauració que ha
viscut moments molt complicats. Per això, vull agrair l’esforç
dels establiments de la ciutat que han sabut ser imaginatius
en la lluita per tirar endavant durant aquests anys de
pandèmia i el més important és que han aconseguit que el
consumidor hagi tornat a la proximitat, a fer vida de barri.
I això, a més de fer costat a la nostra economia, és també
vida social.
Fem una copa i tastem una tapa dins de l’oferta que ens
presenten els deu establiments participants en aquesta ruta
Sant Josep de Tapes.
Que vagi de gust!

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

S

ant Josep de Tapes és la ruta gastronòmica que
promou l’Ajuntament de L’Hospitalet a través de
l’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia
Social 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
Sant Josep.
Vine i degusta la tapa que han preparat els bars
i restaurants, acompanyada d’una beguda* per
3,50 euros.
(*) a consultar en cada establiment
Hi participen 10 establiments que opten
als guardons de la Tapa de millor qualitat
gastronòmica, atorgat per un jurat expert, i la
Tapa més popular, escollit pels consumidors.

CONCURS: Tapa més popular
Participa en el concurs de la Tapa més popular i entra
en el sorteig dels següents premis:
Una classe particular de pàdel per a dues persones
gentilesa de Pàdel Indoor L’Hospitalet.
Una caixa variada de 12 cerveses artesanes, visita i
tast a la fàbrica de Tibidabo Brewing per a 2 persones
gentilesa de Tibidabo Brewing.
Un val de 40 euros per gaudir en establiments
de restauració de la ciutat per gentilesa del blog
L’Hospitalet Gastronòmic.
Un menú degustació per a dues persones al Centre
de Formació d’Hostaleria de L’Hospitalet.
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 Sant
Josep de Tapes.
Els establiments participants i l’Àrea d’Ocupació,
Empresa, Turisme i Economia es reserven el dret
d’informar les persones guanyadores dels sortejos de
les condicions dels premis, les condicions per gaudirlos i de les modificacions que es puguin produir.
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Tapa 1

Bar
Acapulco
Avinguda del Carrilet, 222
Horari:
Dijous i divendres de 17 a 22 h
Dissabte de 12 a 23 h
Diumenge tancat

Niu d’emmental farcit d’escalivada amb núvol d’all i oli
gratinat
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Per consumir al local

Tapa 2

Bar
Córdoba

Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 44
Horari:
Dijous i divendres de 18 a 22.30 h
Dissabte de 13 a 16 h i de 18 a 22.30 h
Diumenge de 13 a 16 h

Flamenquín de llom adobat farcit de pernil serrà, patata
palla i all i oli

Per consumir al local
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Tapa 3

Bar
RESTAURANTE LEÓN
Carrer d’Enric Prat de la Riba, 103
Horari:
Tots els dies, de 12 a 22 h

Carn arrebossada de vedella amb verduretes
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Per consumir al local

Tapa 4

Bodega
salaN

Carrer de la Ciutat Comtal, 8
Horari:
Dijous i divendres, de 13 a 15 h i de 18.30 a 22 h
Dissabte de 12 a 15 h i de 19 a 22 h
Diumenge de 12 a 15 h

Taco de tinga de pollastre amb enciam, ceba i formatge
gouda
(Opció sense gluten)

Per consumir al local
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Tapa 5

ChorOnÍ
restaurante
Carrer del Mestre Candi, 44
Horari
Dijous i divendres de 13 a 22 h
Dissabte de 13 a 20 h
Diumenge de 13 a 17 h

“Tequeñachos”
Fusió de nachos amb els nostres saborosos tequeños.
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Per consumir al local

Tapa 6

el templo
de mom

Carrer d’Enric Prat de la Riba, 65
Horari:
Tots els dies de 12.30 a 13.30 h

Vol-au-vent farcit de xaca de cranc i ou filat

Per consumir al local
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Tapa 7

Granja rodés
Carrer de Rodés, 64

Horari
Dijous, dissabte i diumenge de 13 a 15.30 h
Divendres de 13 a 15.30 h i de 19.30 a 21 h

Saltat de cuixa de lletó al rochefort amb herbes
aromàtiques

12

Per consumir al local

Tapa 8

la trobada
Avinguda del Carrilet, 198

Horari
Dijous i divendres, de 18 a 23 h
Dissabte de 12 a 15.30 h i de 18 a 23 h
Diumenge de 12 a 15.30 h

Sandwich de pa de vidre amb salsa de mango, bacó,
formatge de cabra i pebre vermell acompanyat de
patates xips artesanes

Per consumir al local
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Tapa 9

restaurante
braseria airiños
Avinguda del Carrilet, 226

Horari
Dijous, divendres i dissabte de 12 a 14 h i de 20 a 22 h
Diumenge de 12 a 14 h

Niu de patata palla amb bacallà daurat
(Tapa sense gluten)
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Per consumir al local

Tapa 10

tibidabo
brewing
Carrer del Cobalt, 54
Horari
Dijous de 17 a 23 h
Divendres de 17 a 0 h
Dissabte de 18 a 0 h

Causa limeña
Entrant peruà a base de patata, llimona, ají groc, pollastre,
alvocat i ou.

Per consumir al local
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SANT JOSEP

DE TAPES

www.dinamitzaciolocallh.cat
www.hospitaletturisme.l-h.cat
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SANT JOSEP

DE TAPES

Consulta el mapa interactiu
i organitza el teu recorregut!

accés al mapa
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Rutes
gastronòmiques
L’Hospitalet 2022
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.
Santa Eulàlia de Tapes, del 2 al 5 de juny
Can Serra de Tapes, del 9 al 12 de juny
Collblanc-la Torrassa de Tapes, del 9 al 12 de juny
Pubilla de Tapes, del 16 al 19 de juny
La Florida de Tapes, del 30 de juny al 3 de juliol
A la tardor, platillos!, de l’1 al 30 de novembre
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BUTLLETA DE VOTACIÓ
Marca un únic establiment guanyador.
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 d’una classe particular de pàdel per
a dues persones gentilesa de Pàdel Indoor L’Hospitalet;
una caixa variada de 12 cerveses artesanes, visita i tast a
la fàbrica de Tibidabo Brewing per a 2 persones gentilesa
de Tibidabo Brewing; un val de 40 euros per gaudir en
els establiments de restauració de la ciutat gentilesa del
blog L’Hospitalet Gastronòmic; un menú degustació per
a dues persones al Centre de Formació d’Hostaleria de
L’Hospitalet.

1. Bar Acapulco. Avinguda del Carrilet, 222
2. Bar Córdoba. Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 44
3. Bar Restaurante León. Carrer d’Enric Prat de la Riba, 103
4. Bodega Salan. Carrer de la Ciutat Comtal, 8
5. Choroní Restaurante. Carrer del Mestre Candi, 44
6. El Templo de Mom. Carrer d’Enric Prat de la Riba, 65
7. Granja Rodés. Carrer de Rodés, 64
8. La Trobada. Avinguda del Carrilet, 198
9. Restaurante Braseria Airiños. Av. del Carrilet, 226
10. Tibidabo Brewing. Carrer del Cobalt, 54
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SEGELL DE L’ESTABLIMENT
ON S’HA DEGUSTAT LA TAPA

• Per poder entrar en el sorteig és obligatori haver
degustat un mínim de 3 tapes en 3 establiments
diferents i haver recollit el segell de cada establiment.
• Pot participar-hi qualsevol persona major de 18 anys.
DADES DEL PARTICIPANT
Nom i 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.
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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 “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).

Dipòsit Legal: B.8753-2022

PARTICIPA-HI:
#santjosepdetapes #cuinaseguralh #lhturisme
LHospitaletdetapes
LHDinamitzaciolocal
LHturisme

@LHDinamitzaciolocal
@LHturisme

@LHdinamitzacio
@LHturisme

MÉS INFORMACIÓ: www.dinamitzaciolocallh.cat
CONNECTA’T:
• www.dinamitzaciolocallh.cat
• www.hospitaletturisme.l-h.cat
• Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC): 93 402 94 94

