
SantA EULÀLIA 
DE TAPES

L’HOSPITALET,
DEL 2 AL 5 DE JUNY DE 2022

TAPA
I BEGUDA

3,50  
euros





Arriba la Festa Major de    
Santa Eulàlia i el barri 

s’omple d’activitats a l’aire 
lliure, de música, de gresca i... 
de tapes!

L’ambient de festa ens convida 
a sortir al carrer i a gaudir-lo 
en bona companyia. I fer-ho 
al voltant de la taula és una 
bona opció. Des de fa uns anys, 
diferents bars i restaurants de 
Santa Eulàlia se sumen a la ruta 
gastronòmica Santa Eulàlia de 
Tapes, impulsada per l’Àrea 
d’Ocupació, Empresa, Turisme 
i Economia Social que té, any 
rere any, una millor acollida. 

A L’Hospitalet hem fet de la gastronomia i de la restauració 
una de les nostres principals apostes estratègiques i de 
futur. Som una ciutat amb una oferta gastronòmica d’allò 
més rica i diversa, que va de les tapes i els plats tradicionals 
a la cuina més innovadora, internacional o de fusió, sense 
deixar de banda els cellers de vins i de vermuts.

Teniu a les mans una petita guia que recull les propostes 
que els bars i els restaurants del barri ens proposen perquè 
dissenyeu la vostra particular ruta de Santa Eulàlia de 
Tapes i perquè pugueu triar des de quina taula, barra o 
terrassa voleu participar en la festa. 

Us animo a sortir al carrer i a gaudir de les tapes i del barri!

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat 



anta Eulàlia de Tapes és la ruta gastronòmica que 
promou l’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i 
Economia Social de l’Ajuntament de L’Hospitalet, 
amb la col·laboració del Gremi d’Hostaleria 
i Alimentació de L’Hospitalet i del Centre de 
Formació d’Hostaleria, per impulsar la restauració 
i promoure la gastronomia de qualitat al barri de 
Santa Eulàlia.

Vine i degusta la tapa que han preparat els bars i 
restaurants, acompanyada d’una beguda* per 3,50 
euros.

(*) a consultar en cada establiment

Hi participen 14 establiments que opten 
als guardons de la Tapa de millor qualitat 
gastronòmica, atorgat per un jurat expert, i la Tapa 
més popular, escollit pels consumidors.

S



CONCURS: Tapa més popular

Participa en el concurs de la Tapa més popular i entra 
en el sorteig dels següents premis:

 Una classe particular de pàdel per a dues persones 
gentilesa de Pàdel Indoor L’Hospitalet.

 Un val regal de 50 euros per gaudir al Restaurant 
Diversus L’Hospitalet  gentilesa del Restaurant Diversus 
L’Hospitalet.

 Una caixa variada de 12 cerveses artesanes, visita 
i tast a la fàbrica de Tibidabo Brewing per a dues 
persones gentilesa de Tibidabo Brewing.

 Un val regal de 40 euros per gaudir en la restauració 
de la ciutat gentilesa del blog L’Hospitalet Gastronòmic.

 Un menú degustació per a dues persones al Centre 
de Formació d’Hostaleria de L’Hospitalet.

Els ciutadans i les ciutadanes podran participar en el 
concurs a través d’una butlleta de votació en la qual ha 
de constar-hi, obligatòriament, el segell conforme s’han 
degustat un mínim de tres tapes en tres establiments 
diferents durant els dies de celebració de la ruta Santa 
Eulàlia de Tapes.

Els establiments participants i l’Àrea d’Ocupació, 
Empresa, Turisme i Economia Social es reserven el 
dret d’informar les persones guanyadores dels sortejos 
de les condicions dels premis, de les condicions per 
gaudir-los i de les modificacions que es puguin produir. 
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Tapa 1

A ruta galega
Carrer de Buenos Aires, 36

Horari:
Tots els dies, de 17 a 20 h

Verduretes del Prat i Almeria amb ou ferrat i chimi churri

Per consumir al local
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Tapa 2

DIVERSUS 
L’HOSPITALET 
Carrer de les Ciències, 105

Horari: 
Dijous i divendres, de 20 a 22.30 h
Dissabte, de 12 a 14 h i de 20 a 22.30 h
Diumenge, de 12 a 14 h

Croqueta líquida de pernil i kimchi amb tàrtar melós de 
vedella i foie 

Per consumir al local 
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Tapa 3

El cau del vermut
Carrer de Santa Eulàlia, 7

Horari:
Dijous, de 13 a 22 h
Divendres, de 13 a 23 h
Dissabte, de 12 a 23 h
Diumenge, de 12 a 16 h

Musclos a la chalaca amb ceviche 
 

Per consumir al local
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La tapa del Plat Net
Cansalada en dues coccions amb brioix de llet, ceba 
caramel·litzada, gingebre i soja.

Tapa 4

El plat net
Plaça de Milagros  Consarnau i Sabater, 33

Horari:
Dijous, divendres i dissabte, de 12 a 16 h i de 20 a 23 h
Diumenge, de 12 a 16 h

Per consumir al local
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Tapa 5

Braulio’s
Avinguda del Carrilet, 91

Horari
Dijous, de 12 a 22 h
Divendres i dissabte, de 12 a 23 h

Hamburguesa Strong
Hamburguesa arrebossada amb pebrot vermell i 
formatges de cabra i cheddar.  

Per consumir al local
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Tapa 6

Gauchito’s Grill
Passatge de Jansana, 6

Horari:
Tots els dies, de 13.30 a 16 h i de 20.30 a 23 h

Pastís de choclo 
Pastis de blat de moro i carn, a l’estil xilè.

Per consumir al local
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Tapa 7

La Paradeta
Carrer de Carrasco i Formiguera, 2-4 

Horari
Dijous, divendres i diumenge, de 13 a 16 h
Dissabte, de 13 a 16 h i de 20.30 a 22.30 h

Tires de pollastre cajún amb maionesa de wasabi
(Tapa sense gluten)

Per consumir al local
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Tapa 8

Llesqueria 
Matagana
Carrer del General Prim, 53

Horari
Dijous, divendres i dissabte, de 12 a 16 h i de 19.30 a 23 h
Diumenge, de 12 a 16 h 

Cresta Matagana 
Cresta d’escalivada i formatge de cabra

Per consumir al local
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Tapa 9

restaurant mosaic
Plaça de Milagros Consarnau i Sabaté, 30

Horari
Dijous, de 12.30 a 22.30 h
Divendres i dissabte, de 12.30 a 18 h
Diumenge, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h

Humus, alvocat i crema d’albergínia (mutabal)

Per consumir al local
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Tapa 10

Restaurant Muxía 
Carrer de l’Aprestadora, 113

Horari
Tots els dies, de 13 a 0 h

Vol au vent farcit de marisc amb salsa americana

Per consumir al local 
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Tapa 11

pappa e pizza 
restaurante 
italiano
Carrer de la Unió, 35

Horari
Tots els dies, de 12.30 a 14 h i de 18.30 a 20h
Servei a terrassa

Albergínia a la parmesana casolana

Per consumir al local
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Tapa 12

pecat 
Carrer de Jacint Verdaguer, 22-24

Horari
Dijous, d’11 a 14.30 h i de 16.30 a 19 h
Divendres, d’11 a 14.30 h i de 16.30 a 20 h
Dissabte, d’11 a 14.30 h i de 17 a 21 h

Mandonguilles de pollastre en salsa amb verdures de 
temporada

Per consumir al local 
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Tapa 13

restaurant 
can joan
Carrer del Comerç, 87

Horari
Dijous, de 10 a 12 h
Divendres i dissabte, de 10 a 12 h i de 20 a 22 h
Diumenge, de 10 a 12 h

El nostre secret dolç 
Secret de porc, foie i ou de guatlla.

Per consumir al local
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Tapa 14 

Times Cafe & Co 
Carrer d’Amadeu Torner 91-95

Horari
Tots els dies, de 10 a 22 h

Rotllo pato Pekín amb verduretes

Per consumir al local 
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www.dinamitzaciolocallh.cat
www.hospitaletturisme.l-h.cat

SANTa eulàlia
DE TAPES
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Consulta el mapa interactiu
i organitza el teu recorregut!

SANTa eulàlia
DE TAPES

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1a4uKYXzBrunOV1KGV4H68-SAUce5E3lP&usp=sharing
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Rutes 
gastronòmiques 
L’Hospitalet 2022

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. 

Can Serra de Tapes, del 9 al 12 de juny
Collblanc-la Torrassa de Tapes, del 9 al 12 de juny
Pubilla de Tapes, del 16 al 19 de juny
La Florida de Tapes, del 30 de juny al 3 de juliol
A la tardor, platillos!, de l’1 al 30 de novembre
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 1. A Ruta Galega. Carrer de Buenos Aires, 36
 2. Diversus L’Hospitalet. Carrer de les Ciències, 105
 3. El Cau del Vermut. Carrer de Santa Eulàlia, 7
 4. El Plat Net. Plaça de Milagros  Consarnau i Sabater, 33
 5. Braulio’s. Avinguda del Carrilet, 91
 6. Gauchito’s Grill. Passatge de Jansana, 6
 7. La Paradeta. Carrer de Carrasco i Formiguera, 2-4
 8. Llesqueria Matagana. Carrer del General Prim, 53
 9. Restaurant Mosaic. Plaça de Milagros Consarnau i Sabaté, 30
 10. Restaurant Muxía. Carrer de l’Aprestadora, 113
 11. Pappa e Pizza Restaurante Italiano. Carrer de la Unió, 35
 12. Pecat. Carrer de Jacint Verdaguer, 22-24
 13. Restaurant Can Joan. Carrer del Comerç, 87
 14. Times Cafe & Co. Carrer d’Amadeu Torner 91-95

BUTLLETA  DE VOTACIÓ
Instruccions i requeriments per participar en el sorteig
Vota per la tapa que més t’agradi (només una tapa) i 
entraràs en el sorteig d’una classe particular de pàdel per 
a dues persones gentilesa de Pàdel Indoor L’Hospitalet; 
una caixa variada de 12 cerveses artesanes, visita i tast 
a la fàbrica de Tibidabo Brewing per a dues persones 
gentilesa de Tibidabo Brewing; un val de 40 euros per 
gaudir en els establiments de restauració de la ciutat 
gentilesa del blog L’Hospitalet Gastronòmic; un menú 
degustació per a dues persones al Centre de Formació 
d’Hostaleria de L’Hospitalet.

Marca un únic establiment guanyador.
Establiments participants:
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SEGELL DE L’ESTABLIMENT 
ON S’HA DEGUSTAT LA TAPA

• Per poder entrar en el sorteig és obligatori haver 
degustat un mínim de 3 tapes en 3 establiments 
diferents i haver recollit el segell de cada establiment.

• Pot participar-hi qualsevol persona major de 18 anys.

DADES DEL PARTICIPANT

Nom i cognoms:

Telèfon:

Correu electrònic:

Ciutat:

  Tinc més de 18 anys 

• No és permesa la venda de productes alcohòlics a 
menors de 18 anys.

• Es recomana fer un consum responsable dels 
productes alcohòlics.



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 tracta ment: 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 “Santa Eulàlia 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).







             #santaeulaliadetapes #cuinaseguralh #lhturisme
PARTICIPA-HI:

MÉS INFORMACIÓ: www.dinamitzaciolocallh.cat

LHospitaletdetapes

CONNECTA’T:

•  www.dinamitzaciolocallh.cat
•  www.hospitaletturisme.l-h.cat
•  Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC): 93 402 94 94

LHDinamitzaciolocal

LHturisme

@LHDinamitzaciolocal

@LHturisme

@LHdinamitzacio

@LHturisme
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