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



De l’1 al 30 de juny, degusta 
els millors Menús de Tapes de Barcelona 
a una selecció de restaurants de la ciutat. 
Risotto d’espàrrecs i remolatxa, navalles 

a la planxa, ceviche de temporada...  
Assaboreix entre 5 i 6 tapes creatives i 

innovadores, acompanyades de 2 begudes 
(Estrella Damm de 33 cl o aigua) i un postre 

deliciós, a un preu immillorable.

Petits grans plaers que amaguen 
un autèntic univers de sensacions 

per compartir.

Petites delícies 
que fan un gran menú

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



Establiments 
Participants
01 Basilico Gastrobar

02 Caballa Canalla

03 Cafè de la Pedrera

04 Cafeteria Museu del Disseny

05 Can Tresó

06 Casa Aliaga

07 Casanovas

08 Catacroquet Bistrot

09 Corchos Barcelona

10 Dolça Herminia

11 El Català

12 El local dels pescadors

13 El principal del Eixample

14 Fulano Mengano

15 Gràcia Qualitat

16 Grill Room

17 Ignició

18 Intrèpid de Gràcia

19 Jou’s Food Experience

20 L’Antic Taller

21 La Bellvitja Brindisa

22 La Crema Canela

23 La Criolla

24 La llavor dels orígens

25 Leka

26 Mika Milan

27 Obrac - L’antiga porteria

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

20€
per persona

01 | Basílico Gastrobar

Avda. del Paral·lel, 142 · 934 237 376 
De dilluns a diumenge de 13 a 15.45 i de 20.30 a 23.30 h

(Es recomana reserva prèvia)

Ostra amb gelat de poma verda

Bomba de la iaia Sole 

Tires de pollastre amb salsa de curri 

Papas arrugás con mojo verde 

Ou a baixa temperatura amb escuma calenta de 

parmentier, papada de porc ibèric i suc de rostit

Banana Split  

2 begudes a escollir per persona 

(Estrella Damm 33 cl o aigua)



25€
per persona

02 | Caballa Canalla

Pl. del Poeta Boscà, 1 (Pl. del Mercat de la Barceloneta) · 932 219 414 
De dilluns a diumenge de 12 a 17 i de 20 a 23 h

(Es recomana reserva prèvia)

Patates braves 

Ou a baixa temperatura amb cremós de patata, bolets i foie 

Bacallà del Perelló amb espinacs frescos, 

sofregit a la catalana i mussolina suau d’all

Caneló a la catalana amb trufa i bolets 

Pa amb tomàquet 

Tiramisú

2 begudes a escollir per persona 

(Estrella Damm 33 cl o aigua)

03 | Cafè de la Pedrera

Pg. de Gràcia, 92 · 934 880 176 
De dilluns a diumenge de 12 a 22.30 h

(Es recomana reserva prèvia)

Gaspatxo amb ibèrics

Ensalada russa amb bou de mar

Tàrtar de salmó i alvocat

Les nostres braves 

Galtes amb salsa de mel i soia

Crema catalana amb fruites vermelles 

2 begudes a escollir per persona 

(Estrella Damm 33 cl o aigua)

25€
per persona



04 | Cafeteria Museu del Disseny
Amanida Quinoa Shirazi 

Crema de pèsols del Maresme amb vieira a la brunesa 

Carpaccio de pop amb pesto de rucula 

Les clàssiques mandonguilles amb gambes 

Melòs de vedella amb mini cebetes caramel·litzades 

amb niu de parmentier de patata 

Sopa tèbia de maduixes de Sant Pol de Mar 

amb gelat de macadàmia

2 begudes a escollir per persona 

(Estrella Damm 33 cl o aigua)

25€
per persona

Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38 · 932 566 707 
De dimarts a diumenge de 12 a 16 i de 18 a 20 h

(Es recomana reserva prèvia)

05 | Can Tresó

C. d’Astúries, 18 · 932 375 395 
De dilluns a divendres de 20 a 23.30 h; dissabte i diumenge 

de 13 a 16.30 i de 20 a 23.30 h (Es recomana reserva prèvia)

Les nostres patates braves 

Gotet de crema freda d’api i poma verda amb formatge blau i nous 

Esqueixada de bacallà amb melmelada de tomàquet i olivada negra 

Barqueta de pa de coca amb cecina, codony i formatge de cabra 

Dau de confit d’ànec i pinya fresca 

Pastís de formatge casolà amb mel i fruites vermelles 

2 begudes a escollir per persona 

(Estrella Damm 33 cl o aigua)

25€
per persona



06 | Casa Aliaga

C. de la Llacuna, 154 baixos · 933 209 494 
De dilluns a dijous de 13 a 15.30 h; divendres i dissabte 
de 13 a 15.30 i de 21 a 23 h (Es recomana reserva prèvia)

Gaspatxo de cireres

Filet de sardina fumada amb textures de temporada 

Risotto d’espàrrecs i remolatxa 

Llagostí no cruixent amb escuma de parmesà 

i tòfona blanca 

Duck burguer 

Trufa Bock Damm eléctrica

2 begudes a escollir per persona 

(Estrella Damm 33 cl o aigua)

22,80€
per persona

07 | Casanovas

C. de la Diputació, 80 · 934 236 508 
De dilluns a diumenge de 13 a 16.30 h

(Es recomana reserva prèvia)

Snacks copa còctel amb Edame i flor de sal Casanovas

Gaspatxo de maduixes amb minibroqueta de piparra i pernil ibèric 

Fulles de mango, salmó i foie gras semicuit amb oli de pinyons i anet 

Arròs de botifarró amb dau de bacallà al fum

 Pork Belly cuit a baixa temperatura amb puré de iuca i pastanaga amb taronja 

Banda de Lemon Curd amb cireres, litxis, gerds, pètals de rosa 

i xocolata acompanyada de roques de regalèssia i galeta Oreo 

2 begudes a escollir per persona 

(Estrella Damm 33 cl o aigua)

25€
per persona



Croquet de truita de txistorra 

Croquet de vieires i cloïsses amb llimona 

Coquetes magribines amb ruca, mango i fumats

Pop gallec a la brasa sobre puré de patata amb pebre vermell

Cruixent de galta ibèrica amb pero ximenes

Croquet de pastís de poma caramel·litzada 

2 begudes a escollir per persona 

(Estrella Damm 33 cl o aigua)

24€
per persona

08 | Catacroquet Bistrot

C. dels Almogàvers, 211 · 932 809 059
De dimarts a dijous de 20.30 a 23.30 h; divendres de 20.30 a 24 h; dissabte 
de 13 a 16 i de 20 a 24 h; diumenge de 13 a 16 h (Es recomana reserva prèvia)

23€
per persona

09 | Corchos Barcelona

Rbla. de Catalunya, 12 · 931 701 132 
De dilluns a diumenge de 12 a 24 h

(Es recomana reserva prèvia)

Llauneta d’amanida amb tomàquets cirerol, ventresca de tonyina i olivada

Timbal de bacallà esqueixat i llagostins amb tomàquet triturat i germinats

Caneló de melós de vedella amb beixamel de bolets gratinats

Pissarreta assortida de fruits del mar

Medalló de filet ibèric amb reducció de porto i fruita seca

Gotet de xocolata amb sorbet de llima i llimona 

2 begudes a escollir per persona 

(Estrella Damm 33 cl o aigua)



Les patates braves de la Dolça Herminia amb txistorra, allioli i romesco 

Pernil ibèric amb pa de coca ben cruixent

Minicroquetes de calamarsons amb tinta

 Black Mozzarella amb tomàquets marinats amb orenga i ceba morada 

Popets amb ceba un punt picants amb patates palla 

El Cubanito (gelat de xocolata amargant 

amb escuma d’orxata i coco cruixent) 

2 begudes a escollir per persona 

(Estrella Damm 33 cl o aigua)

20€
per persona

10 | Dolça Herminia

C. de les Magdalenas, 27 · 933 170 676 
De diumenge a dijous de 13 a 15.45 i de 20 a 23 h; divendres i dissabte 

de 13 a 15.45 i de 20.30 a 23.30 h  (Es recomana reserva prèvia)

25€
per persona

11 | El Català
Anxoves de l’Escala 

Pernil ibèric de gla 

Tàrtar de salmó 

Navalles a la planxa 

Calamars a la planxa 

Pop, patata i pebre vermell 

Pinya en almíbar amb gelat de coco  

2 begudes a escollir per persona 

(Estrella Damm 33 cl o aigua)

Pl. de Santa Caterina, 3 · 932 778 955 
De dilluns a diumenge de 13 a 16 i de 20 a 23.30 h

(Es recomana reserva prèvia)



12 | El local dels pescadors
Marinera local 

Crema de pastanaga, escuma de patata i sal de pernil 

Calamar a l’andalusa amb un toc de llima 

Ravioli d’espinacs i grana padano a la planxa

Bacallà fregit amb pebrots rostits 

Puntxi local de llimona

2 begudes a escollir per persona 

(Estrella Damm 33 cl o aigua)

24€
per persona

Pg. de Calvell, 45 · 934 613 466
De dimecres a diumenge de 12 a 23 h

(Es recomana reserva prèvia)

22€
per persona

13 | El principal del Eixample

C. de Provença, 286 · 932 720 845 
De dilluns a dissabte d’11 a 23 h; diumenge d’11 a 15.30 h

(Es recomana reserva prèvia)

Ensalada russa amb anxova 

Costelletes de conill i piparres 

Musclos i algues a la marinera 

Tataki de tonyina, tomàquet i katsuobushi 

Hamburguesa de cebón (vedell engreixat) amb guacamole i bolets 

La nostra versió de les postres de músic 

2 begudes a escollir per persona 

(Estrella Damm 33 cl o aigua)



14 | Fulano Mengano
Salmorejo cítric amb arenganda 

Albergínia escalivada amb formatge fresc de cabra i escuma de iogurt 

Ou escumat amb escuma de patata i xoriço

Verat amb tomàquet, tàperes i olives de Kalamata 

Llangardaix de porc ibèric de gla amb peres de Sant Joan 

Sopa d’albercoc amb didalet de maracujà 

2 begudes a escollir per persona 

(Estrella Damm 33 cl o aigua)

24,50€
per persona

C. de Muntaner, 325 local 1 · 930 235 079 
Dijous de 21 a 24 h; divendres i dissabte de 12.45 a 15.45 i de 21 a 24 h

(Es recomana reserva prèvia)

25€
per persona

15 | Gràcia Qualitat

C. Gran de Gràcia, 105 · 931 893 625 
De dimecres a dilluns de 13 a 16 i de 20 a 22.30 h; dimarts de 13 a 16 h

(Es recomana reserva prèvia)

Braves de colló de mico amb salsa Espinaler 

Sardinetes Espinaler carregades d’omega 3 

Daus d’hamburguesa amb all i julivert que trenquen l’alè 

Tripes (callos) a la madrilenya fetes per una madrilenya 

Botifarra esparracada amb bolets que fa caure d’esquenes 

Pastís de Belém 

2 begudes a escollir per persona 

(Estrella Damm 33 cl o aigua)



Anxoves del Cantàbric amb pa de coca amb tomàquet

Patates braves del Grill Room amb xistorra, allioli i romesco 

Dipea (hummus, guacamole, amanida marina d’algues 

i mousse fumada d’albergínia) 

Albergínies cruixents amb mel de soja 

Provolone al forn amb tomàquets secs al sol 

Gelat de coco amb praliné de cafè i pols de pa de pessic 

2 begudes a escollir per persona 

(Estrella Damm 33 cl o aigua)

20€
per persona

16 | Grill Room

C. dels Escudellers, 8 · 931 157 156
De diumenge a dijous de 13 a 15.45 i de 19 a 23 h; divendres 

i dissabte de 13 a 15.45 i de 19 a 23.30 h (Es recomana reserva prèvia)

25€
per persona

17 | Ignició

C. de Còrsega, 244 · 932 693 477
De dimarts a dissabte de 13 a 16 i de 20 a 23.30 h

(Es recomana reserva prèvia)

Orelles de conill

Pebrot escalivat amb bacallà fumat

Panets amb cansalada

Pop al carbó amb chimichurri 

Steak Tartar Ignició (fumat) 

Amanida de maduixes gelades 

2 begudes a escollir per persona 

(Estrella Damm 33 cl o aigua)



Pa de coca amb tomàquet 

Amanida tèbia de quinoa amb pollastre teriyaki 

Ceviche de pop

Tataki de tonyina 

Broqueta de magret d’ànec amb salsa caramel·litzada 

Medalló de filet de porc amb escuma de bacó 

Cheesecake de te verd  

2 begudes a escollir per persona 

(Estrella Damm 33 cl o aigua)

24€
per persona

18 | Intrèpid de Gràcia

C. Torrent de l’Olla, 176 · 932 776 410 
De dilluns a diumenge de 13 a 23 h

(Es recomana reserva prèvia)

23€
per persona

19 | Jou’s Food Experience

C. de Llull, 226 · 931 419 589
Dilluns i dimarts de 12 a 16 h; de dimecres a diumenge de 12 a 24 h

(Es recomana reserva prèvia)

Amanida Waldorf New Yorker 

F*cking eggs (ous estrellats Jou’s) 

Els musclos a la marinera 

Suprema de bacallà napat amb coco 

Pintxo burguer gourmet 

Puding do Brasil 

2 begudes a escollir per persona 

(Estrella Damm 33 cl o aigua)



Calamars a l’andalusa amb allioli negre de tinta 

Xoricets i ceba de Figueres confitats en cervesa 

Caneló de brandada de bacallà amb beixamel d’all negre i xips de verdures 

Bruschetta gratinada d’espinacs a la catalana, tomàquet sec 

i formatge de cabra amb melmelada de chutney de tomàquet 

Brownie de bou i bolets cuit a baixa temperatura 

amb pa de pessic de vi negre, cacau i salsa de bolets

Tulipa de sorbet de gintònic i groselles fresques 

2 begudes a escollir per persona 

(Estrella Damm 33 cl o aigua)

25€
per persona

20 | L’Antic Taller

C. de Còrsega, 307 local 1 · 930 219 005 
De dilluns a divendres de 19.30 a 23.30 h; dissabte de 13 a 16.30 i de 19.30 a 23.30 h

(Es recomana reserva prèvia)

25€
per persona

21 | La Bellvitja Brindisa

C. de l’Hospital, 38 · 934 618 246 
De dimarts a diumenge de 13 a 16 i de 19 a 24 h

(Es recomana reserva prèvia)

Olives grossals farcides de taronja 

Cecina de vaca vella El Capricho

 Carpaccio de bacallà fumat Perelló 

Saltat de verdures de temporada 

Llom de bonítol amb garum

Presa ibèrica Señorío de Montanera 

Roca de festucs amb cremós de xocolata 

2 begudes a escollir per persona 

(Estrella Damm 33 cl o aigua)



Les braves mallorquines amb sobrassada picant, 

formatge de cabra i mel de romaní

 La nostra ensalada russojaponesa

Black Mozzarella amb tomàquets marinats en orenga i ceba morada 

Foie gras semicuit amb melmelada de figues seques i fines torrades de brioix 

Harumaki de tonyina y verdures fresques al coriandre 

amb salsa ponzu i sweet chile 

Pinya rostida amb anís estrellat i gelat de coco aromatitzat amb ras el hanout 

2 begudes a escollir per persona 

(Estrella Damm 33 cl o aigua)

20€
per persona

22 | La Crema Canela

Passatge de Madoz, 6 · 933 182 744 
De dilluns a dijous de 13 a 15.45 i de 19.30 a 23 h; de divendres 

a diumenge de 13 a 23.30 h (Es recomana reserva prèvia)

23 | La Criolla

C. de Muntaner, 423 · 933 623 445 
De dilluns a divendres de 13 a 22 h

(Es recomana reserva prèvia)

25€
per persona

Tàrtar de salmó amb alga dolça, tostes cruixents i brots tendres

 Criolla Dips: hummus d’alvocat i mousse muhammara amb pa de pita artesà 

Patates braves amb salsa criolla

Satay Gai: broqueta de pollastre amb salsa de cacauets i vinagreta thai 

Panet amb filet i salsa criolla de Bock-Damm  

Croqueta de xocolata 

2 begudes a escollir per persona 

(Estrella Damm 33 cl o aigua)



Empedrat de llenties amb truita fumada de Tavascar 

Saltat de favetes amb pèsols i menta

Escalivada amb formatge de cabra 

Coca d’ànec, figues i ceba confitada

Mandonguilles amb salsa albergínia

Pastís de pastanaga o formatge amb codony 

2 begudes a escollir per persona 

(Estrella Damm 33 cl o aigua)

22,50€
per persona

24 | La llavor dels orígens

C. de Ramon y Cajal, 12 · 932 136 031 
De dilluns a diumenge de 13.30 a 16 i de 20 a 22.30 h

(Es recomana reserva prèvia)

Iuca fregida amb guacamole i siracha

Cassoleta de musclos aromatitzats amb gingebre, 

alls, menta, alfàbrega, pebre i sal 

Carpaccio brasejat nòrdic amb formatge fumat

 Ceviche de temporada 

Calamars marinats amb kimchi a la graella

 Picanya anticuchera 

Pavlova trencada 

2 begudes a escollir per persona 

(Estrella Damm 33 cl o aigua)

25€
per persona

25 | Leka

C. de Badajoz, 65 · 933 002 719 
Dijous i divendres de 20 a 23.30 h; dissabte de 13 a 16 i de 20 a 23.30 h

(Es recomana reserva prèvia)



Focaccia amb mutabal 

Salmó fumat amb alvocat i pa negre casolà 

Capresita 

Arancini sicilians amb bolets i allioli 

Focaccia amb calamars cruixents, 

crema de formatge i pebrots 

Postres casolanes del dia  

2 begudes a escollir per persona 

(Estrella Damm 33 cl o aigua)

26 | Mika Milan

Rbla. del Poblenou, 127 · 936 338 626 
De dimarts a divendres de 20 a 22.45 h; dissabte i diumenge 
de 12.30 a 15.45 i de 20 a 22.45 h (Es recomana reserva prèvia)

Aperitiu del dia 

Alvocat i llom de salmó fumat Carpier

 Ceviche de corball estil nikkei 

Patates braves amb all negre, allioli i maionesa de xipotle 

Croquetes de carn rostida, foie i tòfona 

Picanya de vedella Black Angus de Nebraska a la brasa 

Meló al vermut blanc i negre  

2 begudes a escollir per persona 

(Estrella Damm 33 cl o aigua)

25€
per persona

27 | Obrac - L’antiga porteria

C. de Laforja, 11 · 936 393 134 
Dilluns i dimarts de 13 a 16 h; dimecres i dijous de 13 a 16 i de 20 a 23 h; 
divendres i dissabte de 13 a 16 i de 20 a 24 h (Es recomana reserva prèvia)

22,50€
per persona
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DESCARREGA’T 
GRATIS L’APP I GAUDEIX 
DELS MENÚS DE TAPES 
DES DEL MÒBIL


