
Moritz en recomana el consum responsable. Alc. 5,4ºMoritz en recomana el consum responsable. Alc. 5,4º

Moritz en recomana el consum responsable. Alc. 5,4º

IDEA
ORIGINAL

de L’AGT

de l’11 d’octubre a l’1 de novembre

8a edició



8a EDICIÓ DE LA RUTA 
DE LA TAPA EL PRAT

L’Associació de Gastronomia i Turisme del Baix Llobregat (AGT) 
torna amb el QuintoTapa Pota Blava. Després de l’èxit de les ante-
riors edicions del QuintoTapa al Prat i a ciutats del Baix Llobregat,  
el Pota Blava torna a ser protagonista entre l’11 d’octubre i l’1 de 
novembre. 

Es tracta d’una ruta entre bars i restaurants del Prat de Llobregat 
en la qual es podran degustar tapes amb el Pota Blava com a 
protagonista. El primer pollastre amb IGP de l’estat.
L’AGT impulsa aquest esdeveniment gastronòmic amb l’objectiu 
de dinamitzar el sector de la restauració del Prat i donar valor a la 
ciutat i la comarca del Baix Llobregat com a referents gastronò-
mics i turístics. El QuintoTapa és una experiència gastronòmica 
amb una clara aposta pels productes agroalimentaris del Parc 
Agrari i que fomenta la participació de la resta de sectors comer-
cials de la ciutat. 
Amb la intenció de motivar la participació de restauradors i 
consumidors, s’instauraran diversos premis.
• Premi al restaurador per la “Millor tapa popular”.
• Premis per als clients:
 - Or: Sorteig entre els qui consumeixin 4 tapes en 2 zones.
 - Argent: Sorteig entre els qui consumeixin 2 tapes en 2 zones.
 - Instagram: Premi a la millor foto.
• També s’atorgarà un premi al millor cambrer/a.



Pel preu de 3,5 € o 2,5€ també els pots prendre amb aigua. 

Si vols pots prendre la tapa amb una copa de vi o refresc + 0,5€

2,5€QUINTO +
TAPA de la casa

Producte Parc Agrari Vegetariana S/gluten

COM FUNCIONA 
EL QUINTO TAPA

FES LA RUTA MÉS GASTRONÒMICA
A la part inferior de les pàgines amb oferta gastronòmica, trobaràs 
les notes de cata. Pots puntuar (de l’1 al 5) les tapes per a la teva 
valoració de qualitat gastronòmica: presentació, originalitat, gust 
i servei.

Tapa Pota Blava Tapa de la casa

28 participants · 49 tapes

PRESENTACIÓ ORIGINALITAT GUST SERVEI TOTALNOTA
de CATA

QUINTO +
TAPA Pota blava 3,5€



HISTÒRIA DEL 
POTA BLAVA

Ànecs, oques, galls d’indis, capons, galls 
i gallines han estat alguns dels animals 
ben preuats a les terres deltaiques. Des 
de l’edat mitjana, el Prat va destacar pel 
seu aviram diferenciat, amb unes carac-
terístiques morfològiques pròpies, vivint 

a l’aixopluc de les masies. Al llarg del segle XVIII les aus més 
valorades als mercats barcelonins eren els capons del Prat, i els 
obsequis i regals d’aquests animals van ser una pràctica recur-
rent i molt valorada pels masovers d’aquestes terres. L’interès 
per la seva venda va créixer gràcies als guanys que obtenien 
les pageses per la venda d’ous i aus. Aquesta circumstància va 
esperonar els esforços de pagesos i incipients avicultors en la 
conservació de les races autòctones; esforç que es veurà en-
coratjat amb la implantació a la dècada de 1930 de la Granja 
Avícola Colominas que perdurarà fins al 1961. 
Els Pota blava o l’aviram conegut com a Raça Prat presenta 
una característica coloració en el seu plomatge d’un viu ros 
fosc sense arribar a ser rogent, la cresta amb 5 o 6 puntes, 
les cuixes lliures de plomes i allargades amb un color blau 
pissarrós, d’aquí la seva denominació popular de pota blava. 
També són ben curioses la cara i les barbetes lleugerament 
allargades i arrodonides, el blanc de les orelletes, els ulls de 
silueta d’avellana i rogencs i el bec fosc. La cria a l’aire lliure 
en el Delta del Llobregat i el control per la seva alimentació 
va comportar que la seva carn sigui fina i melosa, destacant 
el seu sabor. Jordi ramos



ESPAIS NATURALS 
I PARC AGRARI

ELS ESPAIS NATURALS
La diversitat de paisatges és una característica molt rellevant del 
Delta del Llobregat. A les platges alguns trams del litoral del Delta 
conserven encara les comunitats biològiques pròpies dels sorrals 
costaners. Les pinedes litorals s’estenen des del Prat fins Castellde-
fels i suposen un ambient singular que serveix d’hàbitat a una flora i 
fauna específica. El riu, ha recuperat la qualitat de les seves aigües 
i  les seves comunitats biològiques. La caserna dels Carrabiners 
i el Semàfor són dos edificis integrats en aquests espais naturals 
del Delta i ens ajuden a recuperar una part de la història del Prat. 

EL PARC AGRARI
A la vall baixa i al delta del Llobregat es troba una de les zones agrí-
coles més fèrtils i antigues del país: un patrimoni cultural, econòmic 
i ecològic situat al mig de l’àrea més poblada de Catalunya. 2.700 
hectàrees, la majoria cultivades, que cal preservar i promocionar els 
usos agrícoles i el seu entorn natural és una inversió de futur que 
contribueix a la millora de la qualitat de vida de tots els ciutadans.  

Més informació:
www.portadeldelta.cat • http://parcs.diba.cat/web/BaixLlobregat



AXARQUIA01
QUINTO TAPA 2016 | 6

TOMÁS RODRÍGUEZ xef de l’Axarquia
Horari en què s’ofereix la tapa: Divendres de 20.30 a 23 h. • Dissabte 
de 13.30 a 16 h i de 20.30 a 23 h.
Jaume Casanovas, 6 | 931 813 230 | info@axarquiarestaurant.com | 
axarquiarestaurant.com 

 .com/Axarquía Restaurant   @axarquiarest  @axarquiarestaurant   

PRESENTACIÓ ORIGINALITAT GUST SERVEI TOTALNOTA
de CATA

Tapa Pota Blava Pizza PotaBlava-Mariachi 
Pizza a l’estil mexicà-mariachi amb Pota Blava
Massa de pizza, Pota Blava, ceba, tomàquet, jalapeños, blat de moro, orenga i mozarella 

Tapa de la casa 
Sandvitx calent de cansalada 
amb crema d’anxoves
Petit sandvitx calent farcit 
de cansalada rostida i crema 
d’anxoves

Pa de motlle, anxoves en oli, nata, cansalada, ceba



02

Tapa Pota Blava Pota Blava “Crunchy” roll
Roll d’arròs farcit de Pota Blava, bacó torrat, ceba fresca picada amb 
maionesa, i alvocat
Pota Blava, soja, sake, vinagre  d’arròs, mirin, mel, sucre, oli vegetal, oli de sèsam, gingebre 
fresc, all

QUINTO TAPA 2016 | 7

Tapa de la casa 
Hosomaki de salmó i cogombre  
Una fulla d’alga nori, arròs de sushi, 
salmó i cogombre (salsa de soja, 
wasabi i gingebre per acompanyar)
5 tasses d’arròs de gra curt “japónica”, 5 tasses d’aigua, 
1 tassa de vinagre per a sushi (barreja de vinagre 
d’arròs, sal i sucre), salmó, cogombre, alga nori

ISABEL HERRERO xef de Banzai Sushi
Horari en què s’ofereix la tapa: Encarregant prèviament de dimecres a 
dissabte de 12.30 h a 20.30 h (Per emportar)
Avda. Verge de Montserrat, 19 Local 8 (cantonada C/Sarajevo) | 
637 567 021 | encargos@banzaisushi.net  | www.banzaisushi.net 

 .com/banzaisushielprat   
PRESENTACIÓ ORIGINALITAT GUST SERVEI TOTALNOTA

de CATA



BAR
OESTE03

Tapa Pota Blava Teta de Pota Blava
Pa de tetilla, Pota Blava rostit i pebrot a la brasa

Pota Blava, pebrot vermell, pebrot verd, pa de tetilla, sal, oli.   

QUINTO TAPA 2016 | 8

MARCEL·LÍ BALTÀ encarregat del Bar Oeste
Horari en què s’ofereix la tapa: De dimarts a diumenge de 12:30 a 
15:30 h. i de 20:00 a tancament 
C. Jaume Casanovas, 163  | 933 794 111 | Oeste1943@hotmail.com

 .com/Oeste Cal Marcelino

PRESENTACIÓ ORIGINALITAT GUST SERVEI TOTALNOTA
de CATA

Tapa de la casa 
Broqueta Oeste
Xoriço, botifarra, botifarró i xoriç 
criollo a la brasa

Xoriço, botifarra, botifarró i xoriço criollo



CAFETERIA 

LA VILA04

Tapa Pota Blava Poutine amb Pota Blava
Plat típic del Quebec amb Pota Blava, ceba caramelitzada, patates i 
formatge
Pota Blava, cebes de Figueres, sucre, patates, salsa poutine i formatge ratllat  
   

QUINTO TAPA 2016 | 9

Tapa de la casa 
Bocadito de bacallà & samfaina
Deliciós bollito farcit de bacallà 
confitat amb samfaina

Albergínia, ceba, tomàquet i carbassó 

ANA MARTÍNEZ i GLORIA MARTÍNEZ xefs de La Vila
Horari en què s’ofereix la tapa: De dimecres a dijous de 13 a 21 h. • 
De divendres a diumenge 13 a 22,30 h 
Plaça de la Vila, 2 | 93 379 95 06 | cafeterialavila@yahoo.es 

 .com/ cafeterialavila

PRESENTACIÓ ORIGINALITAT GUST SERVEI TOTALNOTA
de CATA



05 CASA RAMÓN

Tapa Pota Blava Pota Blava de Nadal (Shrec-Shrec)
Pota blava vestit de galeta de gingebre

Pota Blava, ceba, all, tomàquet, salsa beixamel, panses de raïm, ou • Ingredients secs per 
arrebossar: pa ratllat, blat de moro torrat, cereals 

QUINTO TAPA 2016 | 10

JORGE PERUGGIA xef de Casa Ramón
Horari en què s’ofereix la tapa: De dilluns a divendres de 9 a 20.30 h. • 
Diumenge de 10.30 a 15 h.
C. Riu Llobregat 44 local 11 | 93 379 03 81 | petaperu@hotmail.com

 .com/Bar-Casa-Ramón     

Tapa de la casa 
Platet volant (UFO)
Falsa empanada de paté de 
pollastre casolà

Massa d’empanada , paté de fetge de pollastre 
casolà, panses de raïm, ametlles torrades, 
melmelada al gust

PRESENTACIÓ ORIGINALITAT GUST SERVEI TOTALNOTA
de CATA



CÈNTRIC 
GASTROBAR06

Tapa Pota Blava Pota & Roll 
Rollito cruixent farcit de Pota Blava, maionesa de kimchi, xiitake i ceba 
crispy  
Pa de vidre, Pota Blava, maionesa, kimchi, ceba crisp i verdures del Parc Agrari pel rostit 
  

QUINTO TAPA 2016 | 11

Tapa de la casa 
Pisto y no visto!
Manolito de pisto del Parc Agrari i 
formatge ecològic Slow Food

Tomàquet, ceba, carbassó i albergínia del Parc 
Agrari, formatge ecològic Slow Food

SUSANA ARAGÓN xef del Cèntric GastroBar by Ona Nuit
Horari en què s’ofereix la tapa: Tots els dies de 12,30h a 16,30h i de 
19,30h a 23h (Divendres i Dissabtes fins les 23,30h) 
Pça. Catalunya 39-41 | 93 379 56 00 | www.centricgastrobar.com 
reservas@centricgastrobar.com

 .com/centricgastrobar    @centricgastro  @centricgastrobar   centricgastrobar
PRESENTACIÓ ORIGINALITAT GUST SERVEI TOTALNOTA

de CATA

sota comanda



07 CENTRO  EXTREMEÑO 
RUTA DE LA PLATA

Tapa Pota Blava Amagat de Pota Blava
Caneló Pota Blava amb velouté de verduretes del Parc Agrari

Pota Blava, pastanaga, porro, carbassó, crema de llet i brou de pollastre  
  

QUINTO TAPA 2016 | 12

MARIA DOLORES SÁNCHEZ xef del Centro Extremeño
Horari en què s’ofereix la tapa: De dilluns a dijous de 19.30 a 21.30 • 
Divendres de 19.30 a 23.30 h. • Dissabtes, diumenges i festius, de 12h a 
15.30h i de 19.30 h a 23.30h.
C. Castella, 51 | rutaplata@gmail.com  

 .com/bar centro extremeño ruta de la plata    @centroextremeñorutaplata

Tapa de la casa 
Cassola de cocido extremeño 
Tradicional cocido extremeño 
amb cigrons i cansalada ibèrica

Cigrons, carn de porc, xoriço, botifarró, 
cansalada ibèrica, patata

PRESENTACIÓ ORIGINALITAT GUST SERVEI TOTALNOTA
de CATA



DELTA RESTAURANT
(PADEL BARCELONA-EL PRAT)08

Tapa Pota Blava El Pota Blava d’un aquelarre
Laminat de Pota Blava, peus de porc i arròs vietnamita amb escates de 
tonyina
Pota Blava, peus de porc, arròs vietnamita, ceba, all, tomàquet, brou i escates de tonyina 

QUINTO TAPA 2016 | 13

Tapa de la casa 
Els musclos Tigre del Delta
Musclos arrebossats i  farcits de 
lluç, gambes, musclos i ou dur

Lluç, gambes, musclos i ou dur   
  

MÒNICA MUÑOZ i ENRIQUE ANTUÑA xef i director del Delta 
Horari en què s’ofereix la tapa: Tots els dies de 10 a 22 h
Parc del Riu 3-4 | 93 170 21 40 | www.padelbarcelonaelprat.com 
deltarestaurant.reserves@gmail.com 

 .com/Padel-Barcelona-el-Prat/  @padelbcn_elprat  @padelbcnelprat  

PRESENTACIÓ ORIGINALITAT GUST SERVEI TOTALNOTA
de CATA



09 DOLMAR

Tapa Pota Blava Piadina de Pota Blava amb wok de verdures  
Coca de pa fi farcida de Pota Blava i verdures, i servida com a sandvitx

Pota Blava, pebrot vermell i verd, pastanaga, carbassó, api, ceba tendra, all tendre, conyac, vi 
blanc, yakisoba, salsa kebab   

QUINTO TAPA 2016 | 14

VIRGILIO CONTERO xef del Dolmar
Horari en què s’ofereix la tapa: De dilluns a diumenge de 12 a 23.30 h.
C/ Castella, 33 | 93 370 14 03 | virgilio@rusticrestaurant.com 
www.rusticrestaurant.com    .com/RUSTIC&DOLMAR   

Tapa de la casa 
Rejos Xile Pebre
Rejos fregits amb salsa de pebre

Rejos, farina especial per fregir • Per al pebre; 
ceba, all, tomàquet, coriandre, llimona, oli 
d’oliva, sal, pebrot rocoto.

PRESENTACIÓ ORIGINALITAT GUST SERVEI TOTALNOTA
de CATA



EL CORTIJO 
& POSA’T MORAT10

Tapa Pota Blava Petit Verre du Poulet Bleu
Got de pasta de crestes amb bombó de Pota Blava i gelatina de fruits 
vermells
Pota Blava rostit, ceba, sal, pebre, brandy, picada casolana amb vi blanc, pasta de crestes, pols 
d’or i gelatina de fruits vermells al cava

QUINTO TAPA 2016 | 15

JUAN LUIS CRUZ i MARIA CHAVES xefs d’El Cortijo & Posa’t Morat
Horari en què s’ofereix la tapa: De dimarts a diumenge de 13 a 16 h 
• Divendres i dissabte de 13 a 16 h. i de 19 a 23 h.
C/ Estany de la Magarola, 5-7 | 93 379 35 54 | www.mesoncortijo.com | 
jcruzru@hotmail.com 

 .com/meson el cortijo amb posat morat
PRESENTACIÓ ORIGINALITAT GUST SERVEI TOTALNOTA

de CATA



11 EL PETIT 
BUDDHA

Tapa Pota Blava Cuscús de Pota Blava
Cuscús amb verdures de l’hort i Pota Blava

Pota Blava, cuscús, panses, tomàquet, ceba, cibulet, pastanagues, pebrot verd, pebrot vermell, 
carbassó, llimones, vi blanc, aigua, pebre negre, julivert, sal, oli d’oliva verge 

QUINTO TAPA 2016 | 16

Tapa de la casa Serranito Buddha
Mini entrepà de llom, pernil  i 
pebrot

Pa, llom, pernil i pebrot  
  

LIDIA AMAYA gerent del Petit Buddha
Horari en què s’ofereix la tapa: Dimarts a diumenge 10 a 13 h. i de 20 h 
a tancament.
Av. Onze de Setembre, 265 | lpetitbuda@hotmail.com 

 .com/El-Petit-Buddha  

PRESENTACIÓ ORIGINALITAT GUST SERVEI TOTALNOTA
de CATA



12 EL REGUST

Tapa Pota Blava Meatball de Pota Blava  
Carn de Pota Blava i ceps amb mousse de foie i reducció de Rioja

Pota blava, ceps, ceba, all, pa ratllat, ou, sal i pebre • Pel mus de foie: nata líquida i bloc de foie

YURY RODRÍGUEZ xef d’El Regust
Horari en què s’ofereix la tapa: De dimarts a dissabte de 13:00 a 16 h. i 
de 20:00 a 23:30 h. • Diumenges de 11:30 a 16:00 h .
Narcis Monturiol, 24 baixos | 93 478 32 71 | 
restaurant_elregust@hotmail.com | www.restauranteregust.com

 .com/EL-REGUST  @ELREGUST  @elregustopitosdecolores
PRESENTACIÓ ORIGINALITAT GUST SERVEI TOTALNOTA

de CATA

QUINTO TAPA 2016 | 17



13 FÀBRICA MORITZ 
BARCELONA

Tapa Pota Blava Pota Blava en escabetx
Pota Blava en escabetx amb prunes i bolets

Pota blava, oli d’oliva, brandy, vinagre de xerès, sal, pebre negre, romaní, farigola, all, anís 
estrellat, canyella, llorer, prunes, xiitake, pastanaga, ceba tendra   

QUINTO TAPA 2016 | 18

JORDI VILÀ I BADIA xef del restaurant de la Fàbrica Moritz Barcelona
Horari en què s’ofereix la tapa: De dilluns a diumenge de 13 a 02 h.
Ronda de Sant Antoni, 41 (Barcelona) | www.moritz.cat  
fabricamoritz@moritz.cat

 .com/moritzbarcelona  @moritzbarcelona   @moritzbarcelona
  

PRESENTACIÓ ORIGINALITAT GUST SERVEI TOTALNOTA
de CATA



Tapa Pota Blava Crostonet de Pota Blava a la catalana
Panet farcit amb Pota Blava, pruna, poma, carn picada i ceba 
caramelitzada
Pota Blava, prunes sense pinyol, poma trossejada, carn picada, ceba caramelitzada  

DELFÍ CASAS gerent de La Cova
Horari en què s’ofereix la tapa: De dimarts a dissabte de 12 a 16 h.  i de 
19 a 22 h.
C. Ferran Puig, 30 | 93 370 18 72 | casasisans@gmail.com

 .com/La Cova Granja-Cafeteria   

LA COVA14
QUINTO TAPA 2016 | 19

PRESENTACIÓ ORIGINALITAT GUST SERVEI TOTALNOTA
de CATA



15LA FONT 
DEL GALL

Tapa Pota Blava Pota Blava & Albergínia
Mini Bomba de Pota Blava amb mayoliva d’albergínia

Pure de patata vermella, Pota Blava rostit i picat, mayoliva d’albergínia, pa ratllat, oli, farina, ou, 
espècies  

QUINTO TAPA 2016 | 20

MARIA TAPIA xef de La Font del Gall
Horari en què s’ofereix la tapa: De dilluns a divendres de 19 a 22 h • 
Dissabtes de 12 a 16 h. i de 19 a 22 h
Ferran Puig 49 | 934 793 353  | lafontdelgall@yahoo.es

 .com/cafeteria.lafontdelgall 

PRESENTACIÓ ORIGINALITAT GUST SERVEI TOTALNOTA
de CATA



MEDITERRANEO
TRYP BARCELONA AEROPUERTO16

Tapa Pota Blava  Ravioli de patata i Pota Blava amb fongs
Patata laminada amb un farcit de Pota Blava, bolets, ceps i foie

Per a la farsa: ceba, Pota Blava, ceps, foie d’ànec, vi blanc, oli, sal, brou Pota Blava • Pel ravioli: 
patata, farina i ou     

QUINTO TAPA 2016 | 21

PEDRO DÍAZ i ISIDORO RAMOS ajudant i xef de Mediterraneo
Horari en què s’ofereix la tapa: Dilluns a diumenge de 13  a 22 h.
P. del Pla de l’Estany 1-2 (Mas Blau) | 93 378 10 00 
Tryp.barcelona.aeropuerto@melia.com 

 @TrypHotels     @tryphotels    #trypbarcelonaaeropuerto      

Tapa de la casa 
Milfulles de carbassa suset  
Cups de carabassa, formatge de 
cabra i foie amb cruixent de brik

Carbassa, foie, formatge de cabra, pasta brik, 
mantega, armanyac, sucre, suc de taronja i 
menta

PRESENTACIÓ ORIGINALITAT GUST SERVEI TOTALNOTA
de CATA



MERCAT BLANES 
CARNISSERIA 
ANA Y SERGIO17

Tapa Pota blava Burrito criollo
Burrito de xoriço crioll amb frijoles i espècies

Pota Blava, blat de moro, frijoles, vi, tomàquet, espècies, xoriço crioll, tortitas de blat 
 

QUINTO TAPA 2015 | 22

Tapa de la casa 
Callos a la madrilenya

Callos, pebrot vermell, vi, all, llorer, sal, pebre 
vermell, xoriço picant, pebre, bitxo, tomàquet

SERGIO GÓMEZ paradista de Carnisseria Ana y Sergio
Horari en què s’ofereix la tapa: De dijous, divendres i dissabte 15, de 
10 a 14 • Dissabtes 22 i 29, de 12 a 16 h i de 19 a 23 h 
Mercat Plaça Blanes, Parada 52
93 370 42 02 | sergiogomezcuadra@hotmail.com

PRESENTACIÓ ORIGINALITAT GUST SERVEI TOTALNOTA
de CATA



PRESENTACIÓ ORIGINALITAT GUST SERVEI TOTALNOTA
de CATA

PREMIS DEL QUINTO TAPA 
POTA BLAVA

En l’edició d’enguany tenim diferents premis, tant per a vosaltres, que 
gaudiu de la gastonomia local, com per als diferents restauradors i 
cambrers. El concurs durarà de l’11 d’octubre a l’1 de novembre.

•   Apropa’t a algun dels locals adherits al concurs i recull el teu Ta-
paport.

•   Pren-te el teu QuintoTapa i demana que et segellin el full. Escull 
si omplir el Tapaport Or o Argent. Per cada tapa consumida, un 
segell (2 tapes a un local, 2 segells). Has d’aconseguir els segells en 
els diferents locals participants!

•    Quan ja tinguis la butlleta amb els segells dels locals participants, 
la pots dipositar amb les teves dades en una de les bústies que 
trobaràs als mateixos locals. 

Sortejarem els premis entre totes les butlletes, així que quantes més 
n’omplis, més possibilitats de guanyar!

Molta sort i bon profit!

ANAR DE TAPES TÉ PREMI!
TORNA EL CONCURS QUINTOTAPA



TAPAPORT OR
•  La tapa guanyadora serà triada entre els clients que con-

sumeixin 4 tapes de 2 zones diferents de la ciutat, amb 
un total de 8 tapes.

•   Comptabilitzarà cada tapa: si prens dues tapes en un 
bar seràn 2 segells. 

•  El client que ompli el Tapaport Or optarà al premi d’un 
xec regal de 300 € per consumir en els establiments 
adherits al Prat Gran Comerç, i un apat per a dues per-
sones en un dels restaurants de la ruta.

•  La tapa guanyadora tindrà un reconeixement mitjançant 
un diploma acreditatiu i una campanya de comunicació.

TAPAPORT ARGENT
•  Per aconseguir el Tapaport Argent, has de consumir 2 

tapes de 2 zones diferents de la ciutat, amb un total de 
4 tapes.

•   Comptabilitzarà cada tapa: si prens dues tapes en un 
bar seràn 2 segells. 

•   El client que ompli el Tapaport Argent optarà a un àpat 
per a 4 persones a la cervesseria de la Fàbrica Moritz 
Barcelona. 

1r Premi 
Tapa popular 

Premi 
Clients

Premi 
Clients



MILLOR CAMBRER/A 
Guanyarà aquesta categoria el cambrer que més puntu-
ació tingui a la butlleta de participació. El millor cambrer 
aconseguirà un magnífic pack de productes Moritz.

FOTO INSTAGRAM 
La millor foto serà triada entre les millors imatges a Insta-
gram amb #quintotapa i #quintotapapotablava.

El premi serà un àpat per a 2 persones a la cervesseria de 
la Fàbrica Moritz Barcelona.

Premi
especial

Premi
millor
foto

www.quintotapa.cat
www.agtbaix.cat

#quintotapa      #quintotapapotablava      #potablava
#elprat      #elpratmola      #moritzbarcelona

.com/agtbaix @quintotapa@AGTbaix





MERCAT BLANES 
POLLERÍA
MATI E HIJOS18

Tapa Pota blava Pita Pota Blava 
Pita amb Pota Blava i verdures del Parc Agrari amb xarrup de brou de 
pollastre casolà
Pota Blava, ceba, pastanaga, carbassó, pebrot verd i pebrot vermell, sal, pebre, marinat de 
taronja, ceba caramelizada, mango deshidratat, brou de pollastre i pa de pita

Tapa de la casa Delícies de caneló 
Caneló de diferents carns amb 
crema de bolets i nou moscada

Carn pollastre, vedella i porc, ceba, nou 
moscada i pebre, oli d’oliva, sal, pa ratllat i 
farina i ou. • Crema de bolets: crema de llet, 
sal, bolets i maicena.

MARÍA JOSÉ BEJARANO paradista de Pollería Mati e Hijos
Horari en què s’ofereix la tapa: Dijous, divendres i dissabte 15, de 10 
a 14h • Dissabtes 22 i 29, de 12 a 16 h i de 19 a 23 h 
Mercat Plaça Blanes, Parades 3 i 4 
934 787 872 | mariajose.bejarano@hotmail.com
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PRESENTACIÓ ORIGINALITAT GUST SERVEI TOTALNOTA
de CATA



MAR ENDINS PEIXETERIA
MERCAT BLANES19

QUINTO TAPA 2016 | 28

PRESENTACIÓ ORIGINALITAT GUST SERVEI TOTALNOTA
de CATA

Tapa del Mercat Tonyina Mar Endins
Tonyina amb salsa en un llit de patata 
 

Tapa de la Casa Paella del Mercat 
Paella Marinera de peix

HERMANOS LÓPEZ
MERCAT BLANES20

Tapa del Mercat Serranito de Ral d’Avinyó 
Pa de coca, llom de Ral d’Avinyó, pebrot 
verd del Parc Agrari, pernil serrà

Tapa de la Casa Samfaina amb 
Botifarra d’Avinyó amb verdures 
del Parc Agrari 

Mar endins i Hermanos López participaràn al QuintoTapa els dissabtes 22 i 
29 d’octubre de 12 a  16 h i de 19 a 23 h a l’exterior del Mercat de Plaça Blanes



21ONA
NUIT

Tapa Pota Blava Ave Cèsar
Amanida Cèsar, brots, formatge ecològic Slow food, tosta cruixent 
i Pota blava
Pota blava, brots, escates de formatge, tosta de pa, ou, cogombret, anxova i iogur  

SUSANA ARAGÓN xef del restaurant Ona Nuit
Horari en què s’ofereix la tapa: Divendres de 19,30h a 23h • Dissabtes, de 13h a 
16,30h i de 19,30h a 23h • Diumenges, de 19,30h a 23h • Dimarts 11 d´octubre 
de 19,30h a 23h • 12 d´octubre de 13h a 16,30h
c. Joan Cirera i Pons, 13-15 | 93 478 50 12 | reservas@onanuit.com 
www.onanuit.com    .com/onanuit     @onanuit   Ona nuit restaurant
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PRESENTACIÓ ORIGINALITAT GUST SERVEI TOTALNOTA
de CATA



PIZZERIA NOVECENTO22

Tapa Pota Blava Mini Calzone de Pota Blava 
Mini Calzone fregit farcit de Pota Blava, patata, pruna i ceba 
agredolça i salsa de iogurt
Masa de pizza, Pota Blava, mozarella, tomàquet, patata, pruna, ceba, salsa de iogurt sucre i sal 
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MANUELE SASSU i JACOPO F. BECCIU xef i gerent de Novecento
Horari en què s’ofereix la tapa: De dilluns a diumenge de 13 a 16 h i de 
20 a 24 h 
C. Catalunya, 44 | 93 024 30 86 | picapietra@gmail.com

 .com/novecento pizzería italiana

PRESENTACIÓ ORIGINALITAT GUST SERVEI TOTALNOTA
de CATA

Tapa de la casa Panino Gorgonzola 
speck amb ruca
Mini panino farcit amb 
gorgonzola, speck (pernil serrà 
fumat del Tirol) i ruca

Gorgonzola, speck, ruca i pa     



23 PRAT 
IBÈRIC

Tapa Pota Blava Gyoza de Pota Blava
Gyoza farcida de Pota Blava i verdures del Parc Agrari

Pasta de gyoza, Pota Blava, ceba, pebrot vermell, pastanaga.   
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Tapa de la casa Callos Prat Ibèric 
Callos tradicionals amb el toc del 
xef

Callos, pernil ibèric, xoriço, ceba i tomàquet 
   

CUIQUIN XIAO i ALBERTO BERMEJO xef i gerent del Prat 
Ibèric
Horari en què s’ofereix la tapa: De dimecres a dilluns d’11 a 23 h.
Pablo Neruda, 42 | 93 631 64 35 | bajas.ete@gmail.com 

PRESENTACIÓ ORIGINALITAT GUST SERVEI TOTALNOTA
de CATA



24 SAGNIER
LA FUNDACIÓ 
RUBRICATUS

Tapa Pota Blava Timbal de patata i Pota Blava (Causa farcida)
Timbal de patata amb ají groc, Pota Blava guisat, maionesa i espècies

Pota Blava, verdures, ceba, pastanaga, all, conyac, sal, pebre, patata, api, maionesa, ají groc, 
menta, llimona  
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CÈLIA SEGURA i CARLOS ALBERTO GARCIA cap d’hostaleria 
i ajudant de cuina del Sagnier
Horari en què s’ofereix la tapa: De dilluns a dissabte d’11 a 14 h
Frederica Montseny, 2-8 | 93 478 27 01  |  csegura@tesiprat.com
www.rubricatus.org  .com/lafundaciorubricatus   @FRubricatus 

PRESENTACIÓ ORIGINALITAT GUST SERVEI TOTALNOTA
de CATA



PRESENTACIÓ ORIGINALITAT GUST SERVEI TOTALNOTA
de CATA

LUZ ELENA QUINTERO xef del Saint Tropez Bar
Horari en què s’ofereix la tapa: De dimarts a diumenge de 10 a 15 h. i 
de 17 a 22 h
Enric Morera, 58 |933 796 275 | sainttropez5860@gmail.com

 .com/hamburgueseria cocteleria saintropez

25

Tapa Pota Blava Pota Blava & Arròs de l’horta
Pota Blava “mechado” amb arròs verd de l’horta
 
Arròs sec, espinacs de l’horta, oli d’oliva, Pota Blava “mechado”, tosta de plàtan mascle 
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Tapa de la casa 
Pernil & Guacamole 
Pernil de porc “mechado” al forn

Pernil de porc, pa, guacamole, oli d’oliva, sal           



26

Tapa Pota Blava Crema catalana de Pota Blava 
Falsa crema catalana de Pota Blava i verduretes amb el seu suc

Pota Blava, ceba, alls, canyella, nata, ou, carbassó, pastanaga, mongeta verda, porro, oli d’oliva, 
sal i pebre 
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JOAN FIGUERAS xef del restaurant Sinfonia
Horari en què s’ofereix la tapa: Tots els dies de 13 a 23 h. 
Av. Remolar, 46 | 93 378 83 33  | restcdp@salleshotels.com | ww.salles-
hotels.com   

 .com/salleshotels     @salleshotels   

Tapa de la casa 
Tartaleta marinera 
Tartaleta farcida de fruits del mar 
amb gules, salmó, ous de caviar i 
samfaina
Tartaleta, mezclum, salmó fumat, gules d’Aguinaga, 
formatge de cabra, tomàquet cherry, pebrot de 
padró, caviar, oli d’oliva, reducció de vinagre amb 
maduixes i mel, sal i pebre

PRESENTACIÓ ORIGINALITAT GUST SERVEI TOTALNOTA
de CATA

SINFONIA
HOTEL CIUTAT DEL PRAT



PRESENTACIÓ ORIGINALITAT GUST SERVEI TOTALNOTA
de CATA

TAPEART27

Tapa Pota Blava PanniPota  
Panini de Pota Blava rostit

Panet, 4 formatges ratllats, Pota Blava rostit, ceba, oli d’oliva verge, tomàquet triturat, orenga 
i sal
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Tapa de la casa El Roscó 
Pa en forma de roscó farcit d’un 
llit de patata, ou i salsa carbonara 
acompanyat de caramel pinta 
llengües
Panet Rodó, patates mitjanes, sal, oli d’oliva verge 
o verge extra, cebes, ou, bacó, parmesà, nata de 
cuinar, pebre negre, caramel pinta llengües 

CARLOS OLIVARES i ESTHER BUDÉ xefs del Tapeart
Horari en què s’ofereix la tapa: De dimarts a dijous de 11 a 14 h. i 
19 a 21.30 h. • Divendres i dissabte de 12 a 14.30 h. i 19.00 a 22 h. • 
Diumenge de 12.00 a 14.30 h.  
Avda. Doctor Gallart i Mones, 13 | 935 462 946  | tapeart.bar@hotmail.com

 .com/tapeart    



28 TONI TASTA’M CÀTERING

Tapa Pota Blava Mandonguilles de Pota Blava  
Broqueta de mandonguilles de  Pota blava al curri

Pota Blava, pa dur, farina de galeta, nata líquida, curri, ceba, porro, pebre, mantega  
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TONI TÀRREGA xef del Toni Tasta’m Càtering
Horari en què s’ofereix la tapa: Divendres de 10 a 15 h • Dissabte de 
10 a 15 h • Diumenge de 10 a 16 h
 Av. Onze de Setembre, 265 | 93 374 17 12 | ttarrega1313@outlook.es

Tapa de la casa 
Croquetes Pota Blava  
Croquetes artesanals de Pota Blava

Pota Blava rostit, llet, ceba, farina, mantega, 
sal, nou moscada

PRESENTACIÓ ORIGINALITAT GUST SERVEI TOTALNOTA
de CATA



La innovació no estarà només a la taula: a Facebook, Twitter, Instagram, 
tot comensal podrà compartir les seves experiències, les seves fotos, sol·li-
citar informació de la tapa o la localització de qualsevol dels participants.
Per aquest projecte es posa en marxa un web propi mitjançant el qual es 
podrà accedir als diferents perfils de les xarxes socials de l’AGT. 

www.quintotapa.cat

EL QUINTO TAPA POTA BLAVA 
A LES XARXES

#quintotapa      #quintotapapotablava      #potablava 
#elprat      #elpratmola      #moritzbarcelona

.com/agtbaix @quintotapa@AGTbaix



Organitzades per Bici Cultura BCN vinculades al 
QuintoTapa Carxofa Prat

DE COLLBLANC A EL PRAT PER DAMUNT DE LA L9
Es tracta d’un itinerari que passa pel damunt del traçat de la nova línia L9 
de metro. D’entrada copsarem l’impacte que està produint en la mobilitat 
al Baix Llobregat. I els volts i revolts que fa la L9, ens faran agafar gana 
per anar de tapes!
PUNT DE TROBADA A les 10:00 h. del diumenge 30/10/2016 al Bar 
Tastan’s. Cantonada dels Carrers del Doctor Julià i Occident (a la can-
tonada Nord-Est del Mercat de Collblanc de l’Hospitalet.
ITINERARI Del Samontà a la Plana: Collblanc - Torrassa - Fira de l’Hos-
pitalet - Bellvitge - El Prat. 
LOGÍSTICA DEL RECORREGUT: 10 - 15 Km. de traçat fàcil (baixa-
da). Està previst arribar al primer tast de tapes al Cèntric a les 13:00 h. 
Llavors es pot començar amb les tapes o agafar el metro de tornada.
TIPUS DE SORTIDA: Sortida guiada gratuïta per a un grup màxim de 
20 persones. Inscripció prèvia per e-mail a: biciculturabcn@gmail.com

RUTA EN BICICLETA PEL 
DELTA DEL LLOBREGAT

www.biciculturabcn.com • biciculturabcn@gmail.com

 biciculturabcn      BICICulturaBCN



L’Associació de Gastronomia i Turisme (AGT) gestiona el Pavelló 
Gastronòmic de la Fira Avícola des de l’any 2010.

En l’edició de la Fira Avícola 2016, que se celebrarà des del diven-
dres 16 al diumenge 18 de desembre, l’AGT organitzarà el final de 
festa del QuintoTapa: el Fira Tapa Pota Blava i Carxofa Prat, amb 
una ferma aposta  pels productes autòctons i de proximitat. 

També trobarás el menú de Fira, el Pota Blava take away, l’esmorzar 
de pagès, una zona de Showcooking, música...

16/17/18
desembre

www.biciculturabcn.com • biciculturabcn@gmail.com

 biciculturabcn      BICICulturaBCN



COL·LABORA AMB EL PROJECTE 
REFUGIATS DEL PRAT SOLIDARI
#ElPratRefugiats

El Projecte “El Prat Solidari 2016-17, Salvament i 
suport a les persones refugiades” té l’objectiu de 
donar suport a dos entitats de reconegut prestigi 
en el camp de la cooperació i l’ajuda internacional: 
Proactiva Open Arms i Caminando Fronteras. 
Totes dues entitats treballen al mar mediterrani, però en dos posi-
cions geogràfiques diferents. Proactiva ho fa bàsicament a la frontera 
de l’Est d’Europa, Illes Gregues, Líbia, Algèria i Tunísia, i Caminando 
Fronteras, treballa a la frontera sud, a la Costa del Marroc.
AGT col·labora des de fa anys amb El Prat Solidari, i en la campa-
nya anterior, vam lliurar un xec de 500€ per al projecte ÉBOLA.
En aquest QuintoTapa Pota Blava, tindràs l’oportunitat de col·labo-
rar dipositant algunes monedes en les bústies de cadascun dels lo-
cals participants. A més, AGT & MORITZ aportaran 1€ per cada 
hashtag #ElPratRefugiats que pugis a Twitter.
Ens ajudes?



L’AGT i SaóPrat incien una col·laboració que permetrà a 60 joves del 
Prat en situació de vulnerabilitat social tenir experiències laborals que 
millorin la seva ocupabilitat.
Aquesta col·laboració afegeix a les jornades gastronòmiques que 
organitza l’AGT un component social. Els joves que faran pràc-
tiques laborals als establiments adherits al QuintoTapa, s’han for-
mat a SaóPrat i han adquirit les competències i habilitats personals i 
tècniques necessàries per donar un bon servei als clients.   
SaóPrat és una entitat del Prat, declarada d’utilitat pública, que acom-
panya a infants i joves en situació de vulnerabilitat perquè recuperin 
motivacions i desenvolupin les seves capacitats personals, socials i 
laborals.
El QuintoTapa és la primera experiència de col·laboració i estem se-
gurs que serà un èxit gastronòmic i social.
Per més informació: saoprat@saoprat.net o 934792378

AGT I SAÓPRAT 
EL QUINTOTAPA MÉS SOCIAL



Des dels seus inicis, l’AGT ha 
apostat per fomentar el consum 
de restauració i generar econo-
mia productiva mitjançant la 
gastronomia i el turisme de les 
ciutats de la perifèria, especialment en una situació com l’actual que 
ens obliga a apostar fort per trobar noves maneres d’impulsar pro-
jectes, així com per a la innovació i el consum de productes Km0. 
Al Baix Llobregat han aparegut nous locals gastronòmics, una cui-
na més innovadora i actual, apostant pel turisme de proximitat. La 
comarca compta amb actius econòmics, com són els productes gas-
tronòmics vinculats al Parc Agrari del Baix Llobregat: Pota blava, la 
Carxofa Prat, l’Espàrrec de Gavà, la Cirera del Baix...
www.agtbaix.cat

generant economia productiva al Baix Llobregat amb
la restauració, la cuina i els productes de proximitat

ASSOCIACIÓ DE 
GASTRONOMIA I TURISME

PROJECTES 2016-2017 QuintoTapa Pota blava (de l’11 d’octubre 
a l’1 de novembre) • Fira Tapa Pota blava i Carxofa Prat. Fira Avícola 
(del 16 al 18 de desembre) • QuintoTapa Carxofa Prat (del 6 al 22 
d’abril) • Març gastronòmic (del 2 de març al 2 d’abril) • Fira Tapa 
Carxofa Prat (22 i 23 d’abril) • Sant Pollín (del 6 al 9 de juliol · Organitzat 
per la Colla de Diables)



ORGANITZA: PATROCINADOR:

AMB EL SUPORT:

  PRODUCCIONS  EDITORIAL

COL·LABORA:

Disseny: domingorecreativos.com • Fotografies: Vanesa Martínez
Fotografia de portada: Tapa guanyadora del QuintoTapa Pota blava 2015 · ONA nuit

PRODUEIX:



ESTABLIMENTS  
PARTICIPANTS I HORARIS

01 Axarquia 6 Z2  

02 Banzai Sushi 7 Z2  
03 Bar Oeste  8 Z1   
04 Cafeteria La Vila 9 Z2

05 Casa Ramón  10 Z2

06 Cèntric GastroBar 11 Z1

07 C. Extremeño   12 Z1  
08 Delta Restaurant 13 Z2  
09 Dolmar 14 Z1  
10 El Cortijo &  
  Posa’t Morat  15 Z1

11  El Petit Buddha  16 Z2  
12 El Regust 17 Z1  
13  Fàbrica Moritz BCN  18 Z2  
14  La Cova 19 Z2  
15  La Font del Gall 20 Z2

16  Mediterraneo 21 Z2  
17  Carnisseria Ana y Sergio
  (Mercat Plaça Blanes) 22 Z1  
18  Pollería Mati e hijos
  (Mercat Plaça Blanes) 27 Z1  
19  Peixeteria Mar Endins
        (Mercat Plaça Blanes) 28 Z1  
20  Hermanos López
        (Mercat Plaça Blanes) 28 Z1  
21  Ona nuit restaurant 29 Z1  
22 Pizzeria Novecento  30 Z1  
23  Prat Ibèric 31 Z2

24  Sagnier 32 Z2

25  Saint Tropez 33 Z1

26  Sinfonía 34 Z2

27 Tapeart 35 Z1

28  Toni Tasta’m  36 Z2

Z1  ZONA 1 CENTRE    Z2  ZONA 2 PERIFÈRIA



 dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge
 migdia  nit migdia  nit migdia  nit migdia  nit migdia  nit migdia  nit migdia  nit

01 Axarquia              

02 Banzai Sushi (Take Away)             

03 Bar Oeste              

04 Cafetería La Vila              

05 Casa Ramón              

06 Cèntric GastroBar              

07 C. Extremeño              

08 Delta restaurant              

09 Dolmar              

10 El Cortijo              

11 El Petit Buddha              

12 El Regust              

13 Fàbrica Moritz              

14 La Cova             

15 La Font del Gall             

16 Mediterraneo              

17 C. Ana y Sergio              

18 P. Mati e hijos              

19 P. Mar endins              

20 Hermanos López              

21 Ona nuit              

22 P. Novecento              

23 Prat Ibèric              

24 Sagnier              

25 Saint Tropez              

26 Sinfonia              

27 Tapeart              

28 Toni Tasta’m             
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