
#tapaprat

Estrella Damm en recomana el consum responsable. Alc. 5,4º





BENVINGUDA TAPA PRAT!

Del 25 de maig al 4 de juny assaboreix les tapes del 
Prat de Llobregat a la ruta Tapa Prat, una iniciativa 
gastronòmica, organitzada per Estrella Damm i els 

establiments participants, que permet degustar un ampli 
ventall de tapes acompanyades d’un quinto o una canya 

d’Estrella Damm a un preu únic de 2,50 €.

Vota les millors tapes i guanya un sopar per a 
2 persones en un restaurant amb estrella Michelin!

Emplena la butlleta que trobaràs en aquest llibret, 
demana-la als establiments col·laboradors o descarrega-

te-la a la web. Com més segells aconsegueixis, més 
possibilitats tindràs de guanyar! Un cop hagis emplenat 
la butlleta de votació amb les dades de contacte, el nom 
de l’establiment amb la tapa que més t’hagi agradat i els 

segells, diposita-la en qualsevol de les urnes que trobaràs 
a tots els establiments col·laboradors.

2017



 01 ALMERIA
 02 AXARQUIA RESTAURANT
 03 BAR JOAQUIN
 04 CASA RAMON
 05 CATALUNYA I ARAGÓ
 06 CENTRO EXTREMEÑO
 07 CERVECERÍA J. J.
 08 DOLMAR
 09 EL COCHINO LOCO
 10 EL PETIT BUDDHA
 11 GARAGE 1950’s DINER
 12 LA CAPSA
 13 MESÓN EL CORTIJO
 14 MINGOTE
 15 REGUST
 16 REMOLAR
  17 RESTAURANTE CA LA TATA
 18 SAGNIER FUNDACIÓ RUBRICATUS
 19 SALLÉS HOTEL CIUTAT DEL PRAT,   
  RESTAURANT SINFONIA 
 20 TABERNA GALLEGA



01

Fajitas dues salses 
Fajitas de pollastre amb nachos i dues salses.

C. de Palamós, 4 · 934 782 963
De dimarts a dissabte, de 12 a 22 h



02

El secret
Secret ibèric lacat amb salsa de gambes. 

C. de Jaume Casanovas, 46 · 931 813 230 · De dimarts a dijous, 
de 13.30 a 16 h; divendres i dissabte, de 13.30 a 16 i de 20.30 a 23 h



Broqueta de la casa amb romesco 
Broqueta de sípia a l’andalusa sobre una torrada amb bacó, 
pebrot de dos colors i salsa romesco. 

Pg. de Joan Carles I, 4
De dilluns a dissabte, de 7 a 23 h

03



Xupa-xup
Un xupa-xup de pernil i formatge 
i un altre de paté casolà amb melmelada de ceba. 

04
C. del Riu Llobregat, 44 · 933 790 381
De dilluns a divendres, de 9 a 21 h; diumenge, de 10 a 15 h



Bocao 
Mos de bacallà fresc gratinat amb mussolina 
d’all negre i Carxofa Prat cruixent. 

05
C. de la Bunyola, 46 · 933 702 250
De dilluns a dissabte, de 9 a 16 h; diumenge, d’11 a 16 h



Cassoleta de prueba extremenya
Guisat de carn adobada amb pebre vermell i all. 

06
C. de Castella, 51 · De dilluns a dijous, de 19.30 a 21.30 h; 
divendres, de 19.30 a 22.30 h; dissabte i diumenge, de 12 a 15 i de 19 a 22.30 h



Broqueta J. J. 
Broqueta moruna amb pebrot 
i melmelada de tomàquet. 

07
Ctra. de la Marina, 130 baixos
De dilluns a diumenge, de 12 a 15 i de 19 a 22 h



Serranitop 
Llom de pernil amb pebrots 
i una salsa secreta. 

08
C. de Castella, 31 · 933 701 403
De dilluns a diumenge, de 13 a 23 h



Panet mar i muntanya  
Panet farcit de pollastre 
i gambes amb allioli. 

09
Pl. de la Constitució, 2
De dimarts a diumenge, de 17 a 21 h



Minihamburguesa
Minihamburguesa amb ceba cruixent, 
formatge, salsa buddha i mesclum. 

10
Av. de l’Onze de Setembre, 265 · 933 789 643
De dimarts a diumenge, de 9 a 24 h



Mini Garage Burger 
Hamburguesa de vedella arrebossada amb blat de moro 
torrat, formatge de cabra, pebrot vermell caramel·litzat, 
anelles de ceba, tomàquet i mesclum. 

11
C. de les Moreres, 79 · 938 328 208 · De dimarts a dijous, de 9 a 23 h; 
divendres, de 9 a 24 h; dissabte, de 12 a 24 h; diumenge, de 12 a 22 h



Patata characato amb coulis de huancaína 
Pasta de patata al caliu arrebossada i farcida 
de carn de vedella, pebrots variats i espècies peruanes. 

12
C. del Pare Andreu de Palma, 5 · 933 707 204 · De dimecres a divendres, 
de 12 a 13 i de 17 a 21.30 h; dissabte i diumenge, de 12 a 16 i de 20 a 22 h



Trio de verds 
Crema d’espàrrecs i pèsols amb brots de remolatxa, 
un dau de salmó amb un toc de iogurt i perles de yuzu 
sobre una base de pa amb escuma de poma àcida. 

13
C. de l’Estany de la Magarola, 5 · 933 793 554 · Dimecres i dijous, de 12 a 16.30 h; 
divendres i dissabte, de 12 a 16.30 i de 19 a 23 h; diumenge, de 12 a 16.30 h



Cargols del Mingote
Cargols amb salsa d’all sobre coca de vidre. 

14
C. del Coronel Sanfeliu, 12 · De dilluns a diumenge, de 13 a 15 i de 19 a 21 h; 
tancat els dies 26, 27 i 28 de maig, i el 5 de juny



Bao Bun
Bao Bun amb cua de bou 
i chutney de carxofa. 

15
C. de Narcís Monturiol, 24 baixos · 934 783 271
De dijous a dissabte, de 13 a 16 i de 19.30 a 23 h; diumenge, de 13 a 16 h



Minitruita
Minitruita de patates gratinada 
amb formatge de cabra, mel i mostassa. 

16
Av. del Remolar, 127 · 930 074 322 · De dimarts a divendres, 
de 19 a 22 h; dissabte i diumenge, de 12 a 15 i de 19 a 22 h



Torrada Ca la Tata
Pebrot i albergínia escalivats 
amb bonítol i anxoves. 

17
C. de Jaume Casanovas, 131 · 934 793 967
De dimarts a diumenge, de 12 a 15 i de 19 a 22 h



Fingers de pollastre  
Fingers de pollastre cruixents 
amb mostassa dolça. 

18
C. de Frederica Montseny, 2 · 933 709 151
De dilluns a dissabte, d’11 a 14 h



Amanida tropical de formatge i salmó
Amanida de mango, papaia, pinya, formatge feta 
i salmó fumat amb vinagreta de fruita. 

19
Av. del Remolar, 46 · 933 788 333
De dilluns a diumenge, de 13 a 23 h



Caravel·la de gambot
Tempura de gambot sobre un mar 
de chimichurri mariner. 

20
Av. de l’Onze de Setembre, 86 · 932 776 980
De dilluns a diumenge, de 12 a 24 h



Emplena la butlleta! Demana-la als establiments 
col·laboradors o descarrega-te-la a la web. Com més 
segells aconsegueixis, més possibilitats tindràs de 

guanyar un sopar per a 2 persones en un restaurant amb 
estrella Michelin! Un cop hagis emplenat la butlleta de 

votació amb les dades de contacte, el nom de l’establiment 
amb la tapa que més t’hagi agradat i els segells, diposita-

la en qualsevol de les urnes que trobaràs a tots els 
establiments col·laboradors.

BUTLLETA DE PARTICIPACIÓ
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Establiment

NOM:

COGNOMS:

TELÈFON:

ADREÇA ELECTRÒNICA:
Tinc més de 18 anys

Autoritzo la societat S.A. DAMM perquè m’enviïn newsletters 
d’informació gastronòmica.

VOTA LES MILLORS TAPES I POTS GUANYAR:

INSTRUCCIONS

Un cop hagis emplenat la butlleta de votació amb les dades de contacte, l’has de dipositar en 
qualsevol de les urnes que trobaràs als establiments que participen en el concurs. L’organització es 
posarà en contacte amb els guanyadors del sorteig per concretar un dia i una hora per lliurar-los els 
premis corresponents. Bases dipositades davant notari. Promoció vàlida per a majors de 18 anys. Les 
teves dades seran incloses en un arxiu titularitat de S.A. DAMM únicament amb la finalitat de realitzar 
el manteniment i la gestió d’informació objecte de la present promoció.

- Un sopar per a 2 persones en un restaurant amb estrella Michelin.

1. Per votar el premi has d’emplenar aquesta butlleta amb 4 segells 

 de diversos establiments que participin en el concurs.

2. Escriu al requadre el nom de l’establiment amb la tapa que t’hagi agradat més.

3. Pots omplir diverses butlletes de votació.

Estrella Damm en recomana el consum responsable. Alc. 5,4o
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MAPA

 01 ALMERIA
 02 AXARQUIA RESTAURANT
 03 BAR JOAQUIN
 04 CASA RAMON
 05 CATALUNYA I ARAGÓ
 06 CENTRO EXTREMEÑO
 07 CERVECERÍA J. J.
 08 DOLMAR
 09 EL COCHINO LOCO
 10 EL PETIT BUDDHA
 11 GARAGE 1950’s DINER
 12 LA CAPSA
 13 MESÓN EL CORTIJO
 14 MINGOTE
 15 REGUST
 16 REMOLAR
  17 RESTAURANTE CA LA TATA
 18 SAGNIER FUNDACIÓ RUBRICATUS
 19 SALLÉS HOTEL CIUTAT DEL PRAT,   
  RESTAURANT SINFONIA 
 20 TABERNA GALLEGA
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Organitza

PER A MÉS INFORMACIÓ:

VOLS SABER-HO TOT SOBRE
LES MILLORS TAPES Del PRAT?

Descarrega’t gratis l’app


