TAPA

3,50
euros

L’HOSPITALET,
DEL 22 AL 25 D’ABRIL DE 2021

A

rriba la primavera i,
amb ella, les propostes
llamineres de la Primavera
de Tapes. Enguany hi
participen 26 establiments
de la ciutat, amb 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 guia de la Primavera de Tapes
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.
També hi ha canvis en el format del concurs, que prescindeix
enguany de les butlletes per a les votacions. Per contra,
pren forma a les xarxes socials, a través d’Instagram. Com
a bons foodies que sou, segur que en traureu profit.
Us animo a gaudir de les tapes, de L’Hospitalet i de la
primavera. Això sí, de manera responsable i amb totes les
mesures de seguretat. Cuidem-nos!
Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

P

rimavera de tapes és una iniciativa promoguda
per l’Àrea d’ Ocupació, Empresa, Turisme i
Economia Social, i té com a objectiu potenciar
els atractius turístics de la ciutat i promocionar
la gastronomia de qualitat, fent del turisme un
motor de promoció de la ciutat i apropant l’oferta
comercial i gastronòmica als visitants. A més,
pretén posicionar L’Hospitalet com a destinació
segura i sostenible, apostant per l’atracció d’un
turisme de qualitat.
Enguany se celebra la 9a edició, i ve plena de
noves i apetitoses propostes a 3,50 euros.
Hi participen 26 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
#nomdelrestaurantPrimaveraLH. Aquest premi
l’atorgarà l’Àrea seleccionant els 3 restaurants
més etiquetats a la xarxa social Instagram.
Paral·lelament, L’Hospitalet Gastronòmic farà
un sorteig de 4 tickets valorats en 40 euros per
consumir als restaurants de la nostra ciutat. Per
saber els criteris de participació caldrà estar
pendent a les seves xarxes socials.
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Tapa 1

Avi Pep

H ashtag co n cu r s

#avipepPrimaveraLH

Carrer de Girona, 11
Horari:
De 9 a 16 h, tots els dies.

Galta mítica. Entrepà de galta ibèrica amb salsa demiglacé i ceba cruixent.
Alternativa sense gluten: “burrito” sense salsa.
Tapa vegana: hamburguesa vegana amb crudités i maionesa.

www.dinamitzaciolocallh.cat
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Amb beguda
Per consumir al local, delivery i per emportar

7

Tapa 2

Balbiblau

H ashtag co n cu r s

#balbiblauPrimaveraLH

Plaça de l’Ajuntament, 4
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Tapa 3

H ashtag co n cu r s

#acapulcoPrimaveraLH

Bar Acapulco
Avinguda del Carrilet, 222

Horari:
De 9 a 17 h, tots els dies.

Horari:
De dijous a divendres, de 12 a 14 h.

Delícia de pollastre de corral en salsa teriyaky

Mini hamburguesa amb formatge de cabra i patates

Amb beguda
Per consumir al local

Amb beguda
Per consumir al local o terrassa
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H ashtag co n cu r s

Tapa 4

#miramarPrimaveraLH

Bar Miramar
Carrer del Teide, 36
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Tapa 5

H ashtag co n cu r s

#picatapaPrimaveraLH

Bar Pica Tapa
Carrer de Santa Anna, 11

Horari:
D’11 a 17 h, tots els dies.

Horari
De 9 a 17 h, tots els dies.

Croqueta líquida de pernil ibèric

Xoricets al vi amb patates braves
Xoricets al vi acompanyats amb patates amanides amb
salsa Pica-Tapa.

Amb beguda
Per consumir al local, delivery i per emportar

Amb beguda
Per consumir al local i per emportar
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Tapa 6

H ashtag co n cu r s

Bar plaza

#plazaPrimaveraLH

Carrer de la Rectoria, 5
Horari:
D’11 a 16 h, tots els dies.

H ashtag co n cu r s

#elracodelaJaivelPrimaveraLH

Bar Restaurant El
Racó de la Jaivel
Avinguda de Pau Casals, 21

Horari
De dijous a diumenge, de 13 a 16.30 h.

Matrimoni
Pinxo de musclo, cloïssa, oliva farcida, cogombret, espàrrec,
anxova i seitó en vinagre, servit sobre patates chip.
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Tapa 7

Amb beguda
Per consumir al local i per emportar

Bombó de pop
Bombó de pop amb un toc d’all i oli.

Amb beguda
Per consumir al local i per emportar
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Tapa 8

H ashtag co n cu r s

#bocattodicardinalePrimaveraLH

Bocatto di
Cardinale
Carrer de Barcelona, 19

Horari
De 9 a 17 h, dijous, divendres i dissabte.

Carxofa del Prat amb salsa romesco
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Amb beguda
Per consumir al local i per emportar

Tapa 9

H ashtag co n cu r s

#bodegasalanPrimaveraLH

Bodega Salan
Carrer de la Citutat Comptal, 8

Horari
De 12 a 15 h, tots els dies.
De 17 a 21 h, tots els dies per emportar-se casa.

Pita de melós de galta cuinada a baixa temperatura
amb maionesa d’Oporto.

Amb beguda
Per consumir al local, delivery i per emportar
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H ashtag co n cu r s

Tapa 10

cal cabut

#calcabutPrimaveraLH

Carrer de Santa Anna, 12
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Tapa 11

Caracas 2

H ashtag co n cu r s

#caracas2PrimaveraLH

Carrer de Josep Prats, 16

Horari
De 12 a 17 h, tots els dies.

Horari
De 12 a 15 h, dijous i divendres.
De 12 a 16.30 h, dissabte i diumenge.

Mini torrada de porc. Mini torrada de pa de pagès
amb porc cuinat a baixa temperatura amb un toc de
tamarinde, salsa de cacahuet i brots de ceba adobats.

Burrito de galta ibèrica. Burrito de galta ibèrica, bolets,
fèssols, pebre vermell i arròs amb una base de crema de
fèssols i picant al gust del client.

Amb beguda
Per consumir al local, delivery i per emportar

Amb beguda (ticket de beguda per consumir en una altra ocasió)
Per consumir al local i per emportar
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Tapa 12

H ashtag co n cu r s

#elcaudelvermutPrimaveraLH

El Cau
del Vermut

Plaça de la Mare de Déu de Montserrat, 3
Horari
De 12 a 17 h, dijous i divendres.
De 12 a 17 h, dissabte i diumenge, només per emportar-se a casa.

Els nachos del Cau. Nachos amb sobrassada de Mallorca,
crema de formatge fos i ou de guatlla.
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Amb beguda
Per consumir al local i per emportar

Tapa 13

H ashtag co n cu r s

#elracodelamanoliPrimaveraLH

El Racó de
la Manoli
Passatge de Milans, 30

Horari
D’11 a 17 h, dijous, divendres i dissabte.

Crep de cua de bou amb parmentier de patata.
Cua de bou amb salsa de vi rosat i parmentier de patata
embolicat amb una fina massa de crep casolà.

Amb beguda
Per consumir al local, delivery i per emportar
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Tapa 14

H ashtag co n cu r s

#elrepartidorPrimaveraLH

El Repartidor
Escola Llindar
Tragaluz
Plaça del Repartidor

Horari
De 12 a 16.30 h, dijous i divendres.

Ravioli de remolatxa
Ravioli de remolatxa farcit de formatge fresc i maionesa
de coriandre.
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Amb beguda
Per consumir al local amb el menú

Tapa 15

El Templo
del Mom

H ashtag co n cu r s :

#templomomPrimaveraLH

Carrer d’Enric Prat de la Riba, 65
Horari
Dijous, de 12.30 a 13.30 h.

Bombó de melós de vedella amb formatge de cabra
i cruixent de sèsam torrat. Carn de galta de vedella
esmicolada amb formatge de cabra per sobre i sèsam torrat.

Amb beguda
Tapa Inclosa al menú o abans de demanar el menú
de venda a la terrassa.
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Tapa 16

Johan’s

H ashtag co n cu r s

#johansPrimaveraLH

Carrer de Barcelona, 43
Horari
De 12 a 23 h, tots els dies.

H ashtag co n cu r s :

#laparadetaPrimaveraLH

La Paradeta
bar restaurant
Carrer de Carrasco i Formiguera, 2
Horari
De 13 a 16.30 h, tots els dies

Flor de carxofa.
Carxofes del Parc Agrari al forn confitades amb pernil
ibèric i parmesà.
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Tapa 17

Amb beguda
Per consumir al local i per emportar

Els nostres patacones. Tapa de fusió d’un element
tradicional de la cuina sud-americana com és el patacón
de plàtan mascle verd amb un xile de carn típic de la
cuina tex mex i el guacamole amb pico de gallo de la
cuina mexicana. Barreja de potents sabors amb un
excel·lent equilibri. Maridatge amb vi “Petit Siós” de la
bodega “Costers de Sió”.

Per consumir al local i per emportar
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Tapa 18

H ashtag co n cu r s :

#llesqueriamataganaPrimaveraLH

Llesqueria
Matagana
Carrer del General Prim, 53
Horari
De 13 a 16 h, tots els dies.

H ashtag co n cu r s :

#mizuwariPrimaveraLH

Mizuwari
Cocktail Bar
Carrer de la Riera de la Creu, 50
Horari
De 12 a 17 h, tots els dies.

Xampinyons farcits d’escalivada i anxova
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Tapa 19

Amb beguda
Per consumir al local i per emportar

Còctel Sant Jordi. Gin Roku, suc de poma, xarop de pera,
suc de llima, esferificacions de maduixa i de pomegranate
i pètals de rosa comestible. “Sant Jordi va ferir al drac
clavant-li una llança al cor, i de la seva sang va brotar el
roser amb les roses més vermelles que mai s’havien vist”.
Mata al drac i podràs gaudir del còctel i trobar la rosa!

Amb beguda
Per consumir al local, delivery i per emportar sota petició
a les tardes
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Tapa 20

H ashtag co n cu r s :

Mononas

#mononasPrimaveraLH

Carrer de l’Església, 12
Horari
De 12 a 23 h, tots el dies.

Mug

H ashtag co n cu r s

#mugPrimaveraLH

Carrer de les Roselles, 14
Horari
De 13 a 16.30 h, tots els dies.
De 19 a 22 h, dijous, divendres i dissabte, només per
emportar.

Croqueta d’arròs negre i calamarcet arrebossat amb
panko i festucs acompanyada d’all i oli de pebre vermell.
Còctel degustació: Vodka infusionat amb mango, licor
fruita de la passió, xarop de vainilla francesa i puré de
maracuià amb un toc de cava.
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Tapa 21

Per consumir al local i per emportar

Tigella (panet típic de la regió Emilia-Romagna)
Panet farcit de braó de porc a la cervesa, mousse de
parmesà i melmelada casolana de figues amb un toc picant.

Sense beguda
Per consumir al local i per emportar
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Tapa 22

Radikal

H ashtag co n cu r s :

#radikalPrimaveraLH

Carrer del Bruc, 30

Horari
De 13 a 16 h, divendres, dissabte i diumenge.
En horari de tarda, tots el dies, per emportar.

Mini Can Serra. Mini panet artesà de massa mare, pulled
pork (porc guisat a baixa temperatura) amb coleslaw
(amanida de col) del Parc Agrari.
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Amb beguda
Per consumir al local i per emportar

Tapa 23

H ashtag co n cu r s :

#airiñosPrimaveraLH

Restaurante
Airiños
Avinguda del Carrilet, 226

Horari
De 13 a 15 h, de dijous a diumenge.

Conxa farcida de peix i marisc gratinada.
Conxa farcida de lluç, gambes i beixamel, gratinada amb
formatge.

Amb beguda
Per consumir al local i per emportar
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Tapa 24

H ashtag co n cu r s :

#deporPrimaveraLH

Restaurante Depor
Passatge de Milans, 22
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Tapa 25

H ashtag co n cu r s :

#muxiaPrimaveraLH

Restaurant Muxía
Avinguda del Carrilet, 302

Horari
De 11 a 17 h, tots els dies.

Horari
En horari d’obertura, tots els dies.

Veganrice. Croqueta d’arròs amb verdures i formatge
acompanyada d’una salseta de pebrots vermells amb vi
blanc. Tapa Vegana.

Croqueta gallega.
Croqueta casolana de Cabrales sobre un niu de porro en
tempura.

Amb beguda
Per consumir al local i per emportar

Amb beguda
Per consumir al local i per emportar
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Tapa 26

Tast i Vins

H ashtag co n cu r s :

#tastivinsPrimaveraLH

Passatge de la Rectoria, 1

Horari
De 12 a 16.30 h, dijous, divendres i dissabte.

Montadito de carrillera.
Montadito de galtes amb salsa de mel i mostassa.

Consulta el mapa interactiu
i organitza el teu recorregut!

accés al mapa
32

Amb beguda
Per consumir al local
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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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Un any més, i ja en van trenta-sís,
podeu gaudir del concurs de cocteleria
per a Joves Professionals Trofeu Ciutat
de L’Hospitalet, que se celebrarà en el
marc de les Festes de Primavera de
L’Hospitalet, el 25 d’abril de 2021, a les
11 h, al Restaurant d’aplicació del Centre
de Formació i Hostaleria. El podreu
seguir via streaming a les xarxes
Instagram i Facebook de Dinamitzacio
Local.
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Aquesta es una activitat impulsada des de l’Àrea de
Turisme i el Centre de Formació d’Hostaleria amb
la col·laboració del Club del Bàrman de Catalunya
en què hi participen 11 escoles d’hostaleria de tot
Catalunya. Té com a objectiu posar en relleu l’oferta
formativa que té el sector en tota Catalunya i
la mestria del joves professionals i estudiants
d’aquesta disciplina.

Data: 25 d’abril de 2021
Hora: d’11 a 12.30 h
Tipus d’entrada: streaming a Instagram i
Facebook de Dinamització Local
Ho organitzen: Àrea d’ocupació, Empresa, Turisme
i Economia Social i Club del Bàrman de Catalunya.
Lloc: Restaurant d’aplicació del Centre de
Formació d’Hostaleria, carretera del mig 85-87
* Aforament limitat als organitzadors i participants.
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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:
#primaveraLH #primaveradetapesLH
LHospitaletdetapes
MÉS INFORMACIÓ: www.dinamitzaciolocallh.cat
CONNECTA-T:
• www.dinamitzaciolocallh.cat
• www.l-h.cat/festesdeprimavera
• www.lhdigital.cat
• Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC): 93 402 94 94

