
la florida
 DE TAPES

L’HOSPITALET,
DE L’1 AL 4 DE JuLIOL DE 2021

TAPA

3,50  
euros



AAmb el bon temps 
arriben les propostes 

llamineres de la Ruta 
de Tapes de la Florida. 
Enguany hi participen vuit 
establiments del barri que 
de l’1 al 4 de juliol 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 la Florida 
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 la Florida 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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L a Florida 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 8 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  
#nomdelrestaurantLaFloridaLH 

Aquest premi l’atorgarà l’Àrea seleccionant els 
3 restaurants més etiquetats a la xarxa social 
Instagram. 



Inclou beguda.
Per consumir al local i a la terrassa.

Inclou beguda.
Per consumir al local i a la terrassa i per emportar-se a casa.6 7

Tapa 1

Bar 
Boquerón de Plata
Avinguda de Miraflors, 3

Horari: 

Tots els dies de 9.30 a 22 h

Montaditos de llagostí picat i migas de bacallà cuinat 
amb ceba sobre una base d’enciam

Tapa 2

Bar  
La Granja 
Carrer de Pedraforca, 105-107

Horari: 
Dijous i divendres de 13 a 21 h
Dissabte de 12 a 14 h

Peus de porc amb botifarra negra
Peus de porc desossats i acompanyats de botifarra 
negra damunt d’una llesca de pa torrat amb salsa de 
Porto i nous garrapinyades. 

HASHTAG COnCURS

#BoquerondeplataLaFloridatapes
HASHTAG COnCURS

#LaGranjaLaFloridatapes



Inclou beguda.
Per consumir al local.

Inclou beguda.
Per consumir al local i a la terrassa.8 9

Tapa 3

Bar  
La Penúltima
Carrer del Llorer, 57

Horari: 
Tots els dies de 10 a 22 h

Tosta endiablada
Torrada al all i i julivert amb formatge brie i xoriço picant 
al vi amb ou de guatlla i pebrot del padró. 

Esto es la bomba
Bomba de patata i carn cuinada amb un toc de picant, 
acompanyada de salsa brava o salsa rosa (segons 
l’atreviment de cadascú).

Tapa 4

Bar 
Marino
Avinguda del Nord, 22

Horari: 
Tots els dies de 10 a 22 h

HASHTAG COnCURS

#LaPenultimaLaFloridatapes
HASHTAG COnCURS

#MarinoLaFloridatapes



Per consumir al local i a laterrassa i per emportar-se a casa Inclou beguda 
Per consumir al local i a la terrassa i per emportar-se a casa10 11

Tapa 5

Bar 
Miramar
Carrer del Teide, 36

Horari: 
Tots els dies de 12 a 16 h i de 20 a 23 h

Croqueta líquida de pernil ibèric amb germinats de 
ceba. 
Croqueta feta a consciència perquè quan la tastem 
exploti a la boca. Amb un cruixent arrebossat amb panko, 
amb pernill per damunt i germinats de ceba a la base. 

Tapa 6

Castell Bar 
Restaurant
Carrer de la Florida, 54

Horari: 
Tots els dies de 10 a 22 h

Callos amb cigrons
Plat casolà de callos farcit amb cigrons sofregits, xoriço i 
picada d’atmella. 

HASHTAG COnCURS

#CastellLaFloridatapes
HASHTAG COnCURS

#MiramarLaFloridatapes



Inclou beguda
Per consumir al local

Inclou beguda
Per consumir al local12 13

Tapa 7

Tazas 
y Tarros
Carrer de les Bòbiles, 50

Horari: 
Tots els dies de 12 a 16 h i de 19 a 23 h

Timbal de ragú de vedella
Vedella cuinada amb verdures damunt de puré de patata 
amb coulis de fruits vermells. 

HASHTAG COnCURS

#TazasytarrosLaFloridatapes Tapa 8

Vaya Par
Carrer d’Alacant, 6

Horari: 
Tots els dies d’11 a 15 h i de 18.30 a 21.30 h

Fideuà
Fideus rostits amb gamba pelada i sípia amb allioli. 

HASHTAG COnCURS

#VayaparLaFloridatapes
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www.dinamitzaciolocallh.cat

Consulta el mapa interactiu
i organitza el teu recorregut!

accés al mapa

la florida
DE TAPES

la florida
DE TAPES

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Hk4RJ_TVw14-DQmAnq3dzi6Ccgj_wlLK&ll=41.36951211630467%2C2.1105089499999785&z=17
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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. 

Durant el mes de novembre: A la tardor, platillos!



     #LaFloridadetapesLH

PARTICIPA-HI:

MÉS INFORMACIÓ: www.dinamitzaciolocallh.cat

LHospitaletdetapes

#LHexperience

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


