
QUINTO + TAPA
3€ tapa de la casa 3,5€ tapa Km0
QUINTO + TAPA
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Corbera
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¡Y NO ESTABA MUERTO, 
ESTABA DE QUINTOTAPA! 

1a EDICIÓ 
DE LA RUTA 

A CORBERA!

Sí, som els del QuintoTapa, iniciativa de l’Associació de Gastronomia 
i Turisme del Baix Llobregat (AGT), que lluita per a què els productes 
de proximitat del Parc Agrari estiguin entre els millors valorats del 
país, i enguany aterrem per primera vegada als paladars de Corbera 
de Llobregat. Intentem sumar el nostre granet de sorra a la bona feina 
que fa l’Ajuntament i les empreses de restauració locals per aconseguir 
consolidar una gastronomia de qualitat. Els de l’AGT volem contagiar-
vos la nostra dèria per a què els productes de proximitat siguin els 
protagonistes, entre el 22 de novembre i el 9 de desembre.

Per als que encara no coneixeu el QuintoTapa us expliquem aquesta 
petita bogeria. Volem que els productes de temporada i del Parc 
Agrari del Baix Llobregat recorrin els bars i restaurants de la ciutat en 
forma de tapa. I per què? Senzill, tenim un producte de primera i uns 
restauradors i unes restauradores espectaculars que, de ben segur, 
tornareu a visitar durant l’any, perquè ho fan genial! 

Tot el que hi ha al voltant del QuintoTapa Corbera  és molón. Amb la ruta 
no només farem ballar el paladar, sinó també el territori. Una oportunitat 
de conèixer més la ciutat i presentar-la als convidats i les convidades. 
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Pel preu de 3,5€ o 3 € també la pots demanar amb aigua 
Si vols prendre la tapa amb una copa de vi DO Penedès o refresc + 0,5€

Producte Parc Agrari Vegetariana S/gluten

COM FUNCIONA 
EL QUINTO TAPA?

14 PARTICIPANTS 
28 TAPES

3,5€

QUINTO
KMO

3€

QUINTO
DE LA CASA
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L’HORTA DEL 
BAIX LLOBREGAT 
OMPLE LA TAULA 
I ÉS SALUT

La gastronomia del Baix Llobregat és resultat d’una horta espectacular, 
hereva del passat agrícola de la comarca i que s’ha reciclat per 
recuperar una vitalitat que moltes zones envegen. És un curiós cas 
d’estudi, perquè està situada al bell mig de la zona més poblada del 
país. 

A les planes del delta i de la vall Baixa 
del Llobregat podeu trobar hor talisses 
i fruites de qualitat durant tot l’any: la 
Carxofa Prat, els calçots, els porros, 
el bròquil, la bleda, les faves i els 
alls tendres durant la temporada de 
tardor-hivern, i els tomàquets, els 

carbassons, les cireres, els Espàrrecs de 
Gavà i les bledes, durant la temporada 

de primavera-estiu, entre d’altres. 
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PARC AGRARI A GRANEL AL 
QUINTOTAPA CORBERA
Per què a la comarca som més atractius que a 
la resta del país? Per què la nostra intel·ligència 
trenca les estadístiques? No tenim els espinacs de 
Popeye, però sí un bon grapat d’aliments cultivats 
i criats al voltant del Delta del Llobregat. Malgrat 
les infraestructures i la industrialització, al Baix 
Llobregat disposem de carxofes, cireres, calçots, 
espàrrecs i, sobretot, de perseverança suficient per 
mantenir viva una de les zones agrícoles més fèrtils i antigues del país. 
2.700 hectàrees que s’esforcen a tirar endavant els pagesos i que entre 
tots i totes potenciem comprant a les seves botigues i als Mercats de 
Pagès. Hem redescobert els productes que treuen el cap al costat de 
casa, ben frescos i saborosos, acabats de collir. És el nostre patrimoni, 
si Eurovegas no podia anar a sobre la Sagrada Família, per què sí al 
Parc Agrari?

AMB EL CAMP A CASA FEU DIANA!
El web www.elcampacasa.com ja hauria de ser als favorits del vostre 
explorador. Una manera senzilla de crear xarxa entre consumidors 
i pagesos del Parc Agrari, amb la possibilitat d’adquirir les fruites i 
verdures que cultiven als seus camps. Trobareu poques excuses per no 
apropar-vos a la riquesa agrícola del delta del Llobregat i l’exclusivitat 
dels seus productes, fruit de la feina de generacions de pagesos que han 
treballat aquestes terres. A més, tindreu l’oportunitat de participar d’una 
economia més  ecològica: no cal anar a les grans superfícies; al costat 
de casa segur que teniu un mercat de pagès o un botiga de confiança. 
El comerç de proximitat us fa més responsables i més ben alimentats!
www.parcs.diba.cat/web/BaixLlobregat • www.elcampacasa.com
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BAR PARADA
01

Xampinyó Km0
Xampinyó farcit de carn, patata i escalivada amb 
albergínia del Parc Agrari

Pagès de confiança: 
Queviures Canals

gerents Jesús 
Catalán i Puri Ruíz

Horari en què 
s’ofereix la tapa: 
Dissabtes i 
diumenges de 10  
a 15 h.

Pl. Mil·lenari, 2
936 501 556
barparadacorbera@gmail.com

TAPA KMO 

Flor de pernil
Pa torrat, 
tomàquet, oli 
de julivert i all, 
formatge i pernil 
de celler

TAPA DE LA CASA

Gaudeix de les tapes amb San Miguel Eco,  
San Miguel Especial i San Miguel 0,0! 
També pots maridar-les amb els vins DO Penedès (+0,50 €): 
Anais negre • Anais blanc
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CARDONA
FORN DE PA
PASTISSERIA

02

Coca de carbassó
Coca de recapte amb carbassó del Parc Agrari i 
formatge de cabra

Pagès de confiança: 
Queviures Canals

xef Sergi Cardona

Horari en què s’ofereix 
la tapa:  
De dilluns a diumenge 
de 12 a 21 h.

Les tapes s’oferiran als 
dos establiments de 
Cardona Forn de Pa
c. Sant Antoni, 23
Av. Catalunya, 49

936 501 411
 .com/pastisseriacardona
 @pastisseria_cardona  

TAPA KMO 

Sacher Cardona
Tarta Sacher amb 
melmelada de 
gerds

TAPA DE LA CASA

Gaudeix de les tapes amb San Miguel Eco,  
San Miguel Especial i San Miguel 0,0! 
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EL CLUB
EL CLUB ESPORTIU 
CAN RAFEL

03

Trinxats!
Timbal de col i patata trinxada amb botifarra 
negra, cansalada i bolets

Xai & Verduretes!
Cassoleta de xai 
amb verdures i 
moniato

xef Mònica Secall i 
Andrea Milena

Horari en què 
s’ofereix la tapa:  
Divendres, dissabtes 
i diumenges de 13 a 
20 h.

Avinguda de la Font, s/n
(Cervelló)
936 881 272

 @elclubdecanrafel   

TAPA DE LA CASA

Pagès de confiança: 
Queviures Canals

TAPA KMO 

Gaudeix de les tapes amb San Miguel Eco,  
San Miguel Especial i San Miguel 0,0! 
També pots maridar-les amb els vins DO Penedès (+0,50 €): 
Mas Tinell  negre i blanc
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04

xef Maria del Mar     
      Urgelles

Horari en què 
s’ofereix la tapa:  
Divendres i dissabtes 
de 7 a 23 h. • Diumenge 
de 12 a 15.30 h

Avinguda Catalunya, 56
936 501 953
marugelles@gmail.com 

 .com/elcup
 @elcupcorbera

Pagès de confiança: 
Bodega Aregall

TAPA KMO 
Flam de Carxofa Prat 
Flam de Carxofa Prat amb salsa de moniato  
i xips de Carxofa Prat

Gaudeix de les tapes amb San Miguel Eco,  
San Miguel Especial i San Miguel 0,0! 
També pots maridar-les amb els vins DO Penedès (+0,50 €): 
1 + 1 = 3  negre i blanc

EL CUP

Croquetes & 
Bolets 
Croqueta de conill 
amb bolets de 
temporada  
i croqueta  
de pollastre.

TAPA DE LA CASA
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05

Frite de Toro & Carxofa Prat
Carn de bou de lídia amb Carxofa Prat, 
all i julivert

TAPA KMO 

Gaudeix de les tapes amb San Miguel Eco,  
San Miguel Especial i San Miguel 0,0! 
També pots maridar-les amb els vins DO Penedès (+0,50 €): 
Duc de Foix negre i blanc

cambrer  Oliver    
Caballero Romero

Horari en què 
s’ofereix la tapa:  
De dilluns a dijous 
de 8.30 a 02 h.  • 
Divendres i dissabte de 
19 a 02 h. 

c. Casanova, 26 A 
931 378 355

 @elracodelpoble_ 

Pagès de confiança: 
Can Serrat

EL RACÓ  
DEL POBLE
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ELS FOGONS 
MASIA CAN ROIG

06

Timbal Km0
Timbal d’escalivada, amb pebrot vermell, patata 
i albergínia del Parc Agrari, formatge de cabra 
caramelitzat i olivada

gerent i xef 
Ramón Guillén

Horari en què 
s’ofereix la tapa:  
Dissabtes i 
diumenges de 13 
a 14.30 h.

c. Casanova, 4
936 506 127
elsfogonsmasiacanroig@
gmail.com
 

 Pagès de confiança: 
Queviures Canals

TAPA KMO 

Gaudeix de les tapes amb San Miguel Eco,  
San Miguel Especial i San Miguel 0,0! 
També pots maridar-les amb els vins DO Penedès (+0,50 €): 
Pla de la Creu negre

Duet de canelons 
Caneló de ceps 
amb foie i caneló 
de peus de 
porc, botifarra 
negra i ceba 
caramel·litzada

TAPA DE LA CASA
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HOTEL  
CAN RAFEL

07

gerent Enric Roig 

Horari en què 
s’ofereix la tapa:  
De dilluns a diumenge 
de 12 a 15.30 h.  
· Dimarts tancat.

c. San Rafel, s/n
936 501 005
banquetes@canrafel.net
canrafel.net

 .com/CanRafel 
 @hotelcanrafel

 Pagès de confiança: 
Queviures Canals 

TAPA KMO 
Caneló d’ànec & Carxofa Prat
Caneló d’ànec gratinat amb salsa 
i xips de Carxofa Prat 

Gaudeix de les tapes amb San Miguel Eco,  
San Miguel Especial i San Miguel 0,0! 
També pots maridar-les amb els vins DO Penedès (+0,50 €): 
Compta Ovelles negre i blanc

Calamar  
a la catalana  
Calamar farcit 
amb pollastre 
rostit, prunes 
i espinacs del 
Parc Agrari amb 
hummus de cigró

TAPA DE LA CASA
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Gall dindi Calçoteno
Gall dindi cruixent en un llit de calçots, mantega i 
all, amb salsa agredolça i llavors de sèsam

TAPA KMO 

Conyinha de Brasil
Croqueta de 
pollastre amb 
salsa brava

TAPA DE LA CASA

    

LA GAVINA
08

Horari en què 
s’ofereix la tapa:  
De dilluns a diumenge 
de 20 a 23 h.

Av. Catalunya, 30
647 696 457

 Productor de confiança: 
ServiFruit 
Carnisseria Subirats

xef Paulo Roberto

Gaudeix de les tapes amb San Miguel Eco,  
San Miguel Especial i San Miguel 0,0! 
També pots maridar-les amb els vins DO Penedès (+0,50 €): 
Duc de Foix negre i blanc
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09

Brownie Km0  
Galta de vedella desossada i estofada amb 
bolets sobre pa de pessic mullat en reducció de 
vi del Penedès amb castanya i moniato

 

LA LLAR  
DEL S.E.C.

Horari en què s’ofereix 
la tapa:  
Divendres de 20 a 24 h. · 
Dissabte de 12 a 14 h.  
i de 20 a 24 h. · 
Diumenge de 12 a 14 h.

C. de l’Esport, 2
936 500 070
lallardelsec@gmail.com

 .com/La llar del sec
 @lallardelsec    

 
Productors de confiança: 
Lluís Capdevila

gerent i xef Ivan i 
Marcelo Kanarek

Gaudeix de les tapes amb San Miguel Eco,  
San Miguel Especial i San Miguel 0,0! 
També pots maridar-les amb els vins DO Penedès (+0,50 €): 
Duc de Foix negre • Mar i Cel blanc

TAPA KMO 
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10

Meloset & Carbassa
Melós de galta de porc amb puré de carbassa del 
Parc Agrari i ceba caramel·litzada

Gaudeix de les tapes amb San Miguel Eco,  
San Miguel Especial i San Miguel 0,0! 
També pots maridar-les amb els vins DO Penedès (+0,50 €): 
Grivà negre • Grivà blanc

Horari en què 
s’ofereix la tapa:  
De dilluns a dissabte 
de 10:30 a 15:30 h.

c. Andeu Cerdà, 35
936 880 416
Isabelsanchezmar@ 
icloud.com

Pagès de confiança: 
Collita pròpia i 
Queviures Canals

LA PLACETA 
BAR RESTAURANT

xef Isabel ClIment 

Cassoleta de 
callos
Callos amb salsa, 
cigrons, xoriço  
i pernil

TAPA DE LA CASA

TAPA KMO 
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11

TAPA KMO 
Mandonguilles & Bolets
Mandonguilles de carn de vedella amb bolets 
de temporada

Bacallà Mirador  
Bacallà amb 
samfaina casolana 
de verdures  
del Parc Agrari

TAPA DE LA CASA

Gaudeix de les tapes amb San Miguel Eco,  
San Miguel Especial i San Miguel 0,0! 
També pots maridar-les amb els vins DO Penedès (+0,50 €): 
Segura Viudas negre René Barbier blanc

gerents Esteve, 
Isabel i Carina Roig

Horari en què 
s’ofereix la tapa:  
De dimecres a dilluns 
d’11 a 14 h.

Av. Can Montmany, 20-26
936 501 908
restaurantmirador.
roig@gmail.com

 .com/Restaurant 
Mirador

Pagès de confiança: 
Carns Romeu  
i Queviures Canals

MIRADOR 
RESTAURANT
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Bacallà Mirador  
Bacallà amb 
samfaina casolana 
de verdures  
del Parc Agrari



MENJAR TAPES
TÉ PREMI!

El QuintoTapa és ple de bona gastronomia, 
però també de premis. No us talleu, deixeu-
vos emportar pels vostres instints més 

primaris i oblideu la dieta, la vostra acció pecaminosa serà premiada. I 
si els i les restauradors/es s’hi posen, també tindran premi! 

El concurs durarà del 22 de novembre al 9 de desembre. 

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

• Fes un QuintoTapa i demana que et segellin el full. Per cada tapa 
consumida, segell al canto! (2 tapes - 2 segells). 

• Quan tinguis la butlleta plena de segells dels locals, directa a la bústia. 
Si vols que et truquem o t’enviem un correu electrònic per dir-te que 
has guanyat, no et deixis cap de les dades que et demanem. Capisci, 
bambinos i bambines? 

Més QuintoTapa + més butlletes + més possibilitats de tenir un premi 
a la teva biografia!

Bon profit i  
que la força us acompanyi,  
QuintoTaperos!
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TAPAPORT OR
•  La tapa guanyadora serà triada 

entre la clientela que consumeixin 
4 tapes de 2 zones diferents de la 
municipi, amb un total de 8 tapes.

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

•   El/la client/a que ompli el Tapaport 
Or optarà al premi d’un xec regal de 
300 € per consumir en la restauració 
de Corbera de Llobregat participant 
al Quinto Tapa.

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

MILLOR CAMBRER/A 
Aquest premi el  guanyarà el 
cambrer o la cambrera que tingui 
més puntuació a la butlleta de 
participació. El/la millor cambrer/a 
aconseguirà un magnífic paquet de 
productes San Miguel i DO Penedès.

FOTO INSTAGRAM 
La millor foto serà triada entre 
les imatges d’Instagram amb 
#quintotapa i #quintotapacorbera.
El premi optarà al premi de 60€ 
per a consumir en la restauració de 
Corbera de Llobregat participant al 
Quinto Tapa.

TAPAPORT ARGENT
•  Per aconseguir el Tapaport Argent, 

has de consumir 2 tapes de 2 
zones diferents del municipi, amb 
un total de 4 tapes.

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

•  El/la cl ient/a que ompli  el 
Tapaport Argent optarà a un 
premi de 100€ per a consumir 
en la restauració de Corbera de 
Llobregat participant al Quinto 
Tapa.
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xefs Samuele 
Schimenti i Leonardo 
Mazzucchielli

SAPORI 
D’ITALIA

12

Escalivada Italiana Km0 
Galeta de romaní farcida de pebrot, ceba i 
albergínies del Parc Agrari

Horari en què s’ofereix 
la tapa: De dilluns a 
diumenge de 15 a 21 h.

Av. Catalunya, 101
930 389 613
samuele.schimenti@icloud.com
saporiditaliacorbera.
negocio.site

 .com/saporiditaliacorbera
 saporiditaliacorbera

 Pagès de confiança: 
Servifruit

TAPA KMO 

Gaudeix de les tapes amb San Miguel Eco,  
San Miguel Especial i San Miguel 0,0! 
També pots maridar-les amb els vins DO Penedès (+0,50 €): 
Jaume Serra negre • Jaume Serra blanc

Mini Cannelloni 
Sapori  
Mini cannelloni 
farcits amb 
bolonyesa, 
ricota, espinacs i 
tomàquet sec

TAPA DE LA CASA
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13

Pollastre & Albergínia Km0
Daus de pollastre i albergínia del Parc Agrari amb 
salsa d’all, llimona i vi blanc

TAPA KMO 

Gaudeix de les tapes amb San Miguel Eco,  
San Miguel Especial i San Miguel 0,0! 
També pots maridar-les amb els vins DO Penedès (+0,50 €): 
Vernier negre • Vernier blanc

SANT TELM
CAFÉ BAR

xef Valentina 
Misnaza 

Horari en què s’ofereix 
la tapa: 
De dilluns a diumenge 
de 18 a 20 h.

C. Andreu Cerdà, 10
933 153 563
infoayvsanttelm@gmail.
com

 .com/Café Bar Sant 
Telm AyV

 @ayvsanttelm

Pagès de confiança: 
Cal Charlie

Ous Cabrejats 
Corberencs
Patates fregides 
amb ous trencats i 
salsa brava

TAPA DE LA CASA
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14

Gaudeix de les tapes amb San Miguel Eco,  
San Miguel Especial i San Miguel 0,0! 
També pots maridar-les amb els vins DO Penedès (+0,50 €): 
Lacrima Baccus negre • Lacrima Baccus  blanc

TORERO

Peus al quadrat
Peus de porc desossats, amb puré de patates, 
xips de Carxofa Prat i moniato, amb salsa de 
bolets i Carxofa PratHorari en què 

s’ofereix la tapa: 
De dilluns a dissabte 
de 19 a 22 h.

Av. Catalunya, 37
936 501 413

Pagès de confiança: 
Ángel Camacho

TAPA KMO xef Jordi Martínez      

Porc boletaire
Pernil brasejat 
amb salsa de 
bolets

TAPA DE LA CASA
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ELS DEL QUINTOTAPA I MOLTES COSES MÉS 
Vam néixer el 2009 i des de sempre hem estat culs inquiets. Ara aquí, ara 
allà. Som el braç armat dels productes de temporada del Parc Agrari del 
Baix Llobregat. Pensem que la millor manera de conèixer la nostra horta 
és organitzar saraus gastronòmics constantment amb el Pota Blava, la 
Carxofa Prat, l’Espàrrec de Gavà, la Cirera del Baix i els productes Km0 
que tenim a la comarca i la perifèria de Barcelona.

Hem vist créixer amb orgull nous locals gastronòmics, una cuina més 
innovadora i actual, amb valors. Hem aconseguit descobrir el territori als 
i les habitants de la comarca i d’altres indrets del nostre país. Barcelona 
és molona, però el Baix i la perifèria ho som més!

Projectes confirmats 2018-2019
QuintoTapa Sant Vicenç dels Horts (del 13 al 30 de setembre) • TransDelta 
(16 de setembre) • Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera (28, 29 i 30 de 
setembre) •  Jornades Gastronòmiques de Sant Joan Despí · Any Jujol (del 
4 d'octubre a l'11 de novembre) • QuintoTapa Pota Blava (de l’11 d’octubre a 
l’1 de novembre) • Tapes del Món (20 i 21 d’octubre)  • QuintoTapa Cornellà 
(del 25 d’octubre a l'11 de novembre) • Presentació de Barcelona Slow Food 
Guide (12 de novembre) • QuintoTapa Corbera (del 22 de novembre al 9 de 
desembre) • Fira Tapa Pota Blava i Carxofa Prat. Fira Avícola (14, 15 i 16 de 
desembre) • Carxofades Urbanes al Mercat de la Terra Slow Food (tots els 
dissabtes de desembre i gener) •  QuintoTapa Km0 Sant Joan Despí (del 
28 de febrer al 17 de març)  •   10è Març Gastronòmic (de l’1 de març al 14 
d’abril) • QuintoTapa l'Hospitalet (del 7 al 24 de març) • QuintoTapa Sant 
Just (del 28 de març al 14 d’abril) • Fira Tapa Carxofa Prat (3, 4 i 5 de maig) 
• Sopar Solidari #ElPratSolidari (juny)

ASSOCIACIÓ DE 
GASTRONOMIA I TURISME
AGTBAIX.CAT
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CORBERA ÉS SORPRENENT
Us convidem a descobrir una Corbera  
que encara no havíeu tastat mai. 
Casolana, propera, de contrastos i de qualitat. 

La Corbera més gastronòmica. Amb tapes elaborades amb la cura, la 
dedicació i l’atenció que caracteritza la cuina corberenca. Us en llepareu 
els dits.
Aprofitant la vostra estada al municipi volem recomanar-vos alguns dels 
racons per tal de completar la visita. 

RECORREGUT PEL NUCLI HISTÒRIC
El nucli històric de Corbera, vila mil·lenària, és l’indret perfecte per 
conèixer la història del municipi. Passejant pels seus carrers i carrerons 
descobrireu les curiositats i llegendes d’alguns dels edif icis més 
característics, com ara el Casal de Santa Magdalena, l’Hospital de 
Pelegrins o l’Església de Santa Maria, entre d’altres.

Església de Santa Maria
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L’ESGLÉSIA  
DE SANT PONÇ
Tot i estar ubicada al municipi de 
Cervelló, depèn eclesiàsticament 
de Corbera de Llobregat i sempre 
ha mantingut una estreta relació 
amb el nostre municipi. 
Aquesta església que data del segle 
XI és considerada una de les joies 
del romànic llombard.
No perdeu l’oportunitat de visitar-
la el primer diumenge de mes,  
d’ 11 h a 13 h.

EL PESSEBRE VIVENT
El Pessebre Vivent de Corbera de 
Llobregat és una manifestació 
cultural popular que ha esdevingut 
patrimoni immaterial. És un referent 
actual de la llarga tradició teatral 

catalana on més de 200 actors i 
actrius de manera voluntària es 

posen a la pell dels personatges de 
cada escena pessebrística.
Es tracta d’un dels pessebres vivents 
més importants i visitats d’arreu 
de Catalunya. El pessebre Vivent 
de Corbera es va representar per 
primera vegada el 24 de desembre 
de 1962 a l’incomparable escenari 
natural de la Penya del Corb, on se 
segueix representant avui dia.

Els horaris de les 
representacions de la 56ena 
edició del Pessebre Vivent:

Per més informació contactar  
amb info@pessebrecorbera.cat

18 h., 19 h. i 20 h.
18 h. i 19 h.
18 h. i 19 h.

19 h. i 20 h.

DESEMBRE

Del 1 de desembre 2018 al 13 de 
gener de 2019.

El dia 5 de gener a les 19 h. sessió 
especial, arribada dels Reis d’Orient.

dl. dt. dc. dj. ds. ds. dg.
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1 2

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

GENER
dl. dt. dc. dj. ds. ds. dg.

7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9
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FEM EL QUINTOTAPA MÉS GRAN!
Comparteix durant el QuintoTapa km0 les teves experiències i fotos a 
Facebook, Twitter i Instagram. 

Al nostre web podràs trobar més informació de la teva tapa preferida 
o la localització de qualsevol dels establiments participants. 

www.quintotapa.cat

EL QUINTO TAPA CORBERA 
A LES XARXES

#QuintoTapa    #QuintoTapaCorbera    #ParcAgrari    #Corberadellobregat    

.com/ajcorberall @ajcorberall

Amb la gastronomia local 
i de proximitat

.com/agtbaix @agt_baix@AGTbaix
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Amb la gastronomia local 
i de proximitat

2.700 anys
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Z1  Zona 1 CENTRE    Z2  Zona 2 PERIFÈRIA    migdia    nit

ESTABLIMENTS 
PARTICIPANTS  
I HORARIS

QUINTOTAPA
.CAT

Trobaràs la fitxa de tots els/les participants, i els al·lèrgens 
de les tapes que podràs tastar. També t’ajudarà a no 

perdre’t a Corbera, Google Maps et portarà al següent bar!

NO ET TALLIS I ENTRA AL NOSTRE WEB

participant pàg. zona dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge

01 Bar Parada 6 Z1

02 Cardona 7 Z1

03 C.E. Can Rafel 8 Z2

04 El Cup 9 Z1

05 El Racó del Poble 10 Z2

06 Els Fogons 11 Z1

07 Hotel Can Rafel 12 Z2

08 La Gavina 13 Z1

09 La Llar del SEC 14 Z2

10 La Placeta 15 Z2

11 Mirador 16 Z2

12 Sapori d’Italia 20 Z1

13 Sant Telm 21 Z2

14 Torero 22 Z1
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NO ET TALLIS I ENTRA AL NOSTRE WEB
ORGANITZA:

COL·LABORA:

Disseny: domingorecreativos.com
Fotografies tapes: Elena Álvarez • Il·lustracions: Maribel Carod

PATROCINA:
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