
Gyros de pollastre
Plat típic grec elaborat amb carn de pollastre rostit,  
ceba morada, tomaca, mesclum d’enciam,  
patates fregides i salsa de iogurt. Tot enrotllat  
en una tortilla de blat.

06

C. de Manresa, 5 • 977019633 •  
Cada dia de 12 a 16 h i de 19 a 23 h.  
Dimarts tancat.   

BUANA
Clotxa de bou
Clotxa de cua de bou amb salsa de formatge parmesà  
i verdures saltades a l’estil tailandès.

03

C. de la Racona, 1 • 609448619 •  
De dilluns a dijous de 19 a 23 h. Divendres, dissabte  
i diumenge de 13 a 15 h i de 19 a 23 h.  

AS DE COPES
Tonyina Serret
Crema de carabassa amb llet de coco, un dau  
de tonyina marinada amb soja i gingebre, alga nori, 
arròs i diversos tipus de pebre.

09

C. de Sant Elies, 13 • 977893315 •  
De dilluns a dissabte de 18 a 23.30 h. 

CAL SERRET
Sensació ibèrica
Pa de vidre sucat amb tomacó de casa nostra  
i untat amb oli d’oliva arbequina verge extra DOP 
Siurana, i pernil ibèric.

12

C. de Josep Sardà i Cailà, s/n (Mercat Central) • 977315918 •  
De dilluns a dimecres de 8 a 15.30 h.  
Dijous de 8 a 14 h i de 17 a 22 h. Divendres de 8 a 23 h. 
Dissabte de 8 a 15.30 h i de 18 a 23 h. Diumenge tancat.    

DANIEL SALINAS
Komparbao
Panet al vapor farcit de pollastre marinat  
i maionesa de gochujang.

15

C. de Santa Anna, 14 • 653541147 •  
Cada dia de 18 a 22 h.   

KOMPARTIR GASTROTASCA

Pl. de les Peixateries Velles, 5 • 977345062 •  
Cada dia de 12 a 23 h.    

Clotxa de llonganissa
Pa de pagès farcit d’escalivada i llonganissa  
cuites a la llenya amb romesco.

01ABRASA’M 

Raval de Jesús, 11 • 977773437 •  
De dilluns a dissabte de 8 a 23 h.  

Carxofa arrebossada
Magnífica carxofa bullida, meticulosament enfarinada  
i fregida seguint l’ancestral mètode Bon Mar.

BAR BON MAR 04

C. Major, 15 • 689302250 •  
De dimarts a divendres de 13 a 15 h i de 19 a 23.30 h. 
Dissabte i diumenge de 19 a 23.30 h. 

CAFÈ TEATRE DEL CENTRE 07

Del Centre
Caneló de carn rostida a la brasa amb salsa  
de vermut de Reus i xips de moniato.

C. de la Mar, 34 • 646332555 •  
De dimarts a diumenge d’11 a 23 h.   

Gotxo Pibil
Tortilla de blat, carn esmicolada i marinada, alvocat, 
iogurt i ceba morada. 

CÈNTRIC 10

Pl. de les Basses, 2 • 655806913 •  
De dilluns a dissabte de 18 a 22.30 h.

Farcellet de formatge de cabra  
amb tomaca
Farcell de formatge de cabra amb ceba caramel·litzada  
i melmelada de tomaca.
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Minihamburguesa Batticuore
Minihamburguesa de carn de vaca madurada  
amb ceba caramel·litzada i pols de foie.

05

C. d’Aleus, 1 • 977506913 •  
Cada dia de 12 a 15.30 h i de 19.30 a 22.30 h.   

BATTICUORE
Jaguar
Brioix farcit amb trintxat de vedella, baldana negra  
amb poma confitada i llàgrimes de roquefort.

08

Pl. del Mercadal, 12 • 977120566 •  
Cada dia de 19 a 23 h. 

CAL GALLISÀ
Sara Poy
Bescuit amb crema de mantega dolça i ametlla 
laminada torrada.

11

Raval de Jesús, 8 • 977312475 •  
De dimarts a dissabte de 8.30 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h. 
Diumenge de 8.30 a 14.30 h. Dilluns tancat.  

CONFITERIA POY
Calçot pintxo
Panet rústic amb calçot, carxofa,  
llonganissa i romesco.

14

Av. de Marià Fortuny, 85 • 977345353 •  
De dimarts a dissabte de 13 a 15.30 h i de 20 a 22.30 h. 
Diumenge i dilluns tancat.

HOTEL NH CIUTAT DE REUS

aPAssionada simfonia GANXETA  
amb ADN Priorat
Planxat de coca d’oli DOP Siurana farcida  
de samfaina de verdures de Riudoms i llom de porc 
Duroc ecològic de Cornudella del Salvador Pàmies.

02ADN SISTARÉ 

Pl. de la Llibertat, 2 • 672130703 •  
De dilluns a divendres de 7 a 21.30 h. Dissabte de 7 a 15 h   
i de 17 a 21.30 h. Diumenge de 8 a 15 h.

GANXET
PINTXO

R E U S
Del 31 de març al 10 d’abril de 2022

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

I
Itapa i 

quinto 
o canya 
3,50€

OrganitzaCol·laboraPatrocina

GANXET
PINTXO

R E U S

Del 31 de març al 10 d’abril, la Cambra 
de Comerç de Reus organitza, amb el 
patrocini d’Estrella Damm i la col·laboració de 
l’Ajuntament de Reus, la Ganxet Pintxo, la ruta 
de tapes amb més bon gust de Reus!

Trenta-cinc establiments de la ciutat presenten 
les seves creacions gastronòmiques perquè 
gaudeixis dels millors sabors i de la millor 
oferta: tapa i quinto o canya Estrella Damm per 
només 3,50 €.

T’hi esperem amb molt de gust!

Correcció

Vota les millors tapes  
i entra al sorteig d’un àpat 

per a dues persones  
en un dels restaurants 

Estrella Michelin  
de la província.

Es prohibeix participar en aquesta promoció als menors de 18 anys.

Trobaràs una urna i les butlletes de participació 
a cada establiment.

I
Itapa i 

quinto 
o canya 
3,50€

Escaneja,
localitza i
segueix
la ruta!

Reus



34

Museu Pork & Roll
Rock & roll de pulled pork amb salsa de cheddar i 
reducció de garnatxa negra, demi-glace i ceba cruixent.

23

C. de Vallroquetes, 7 • 977342312 •  
De dimarts a dissabte de 13 a 15.30 h i de 19.30 a 23 h. 
Diumenge de 13 a 15.30 h. Dilluns tancat.

MUSEU DEL VERMUT 
El Ball de Galeres
Crestes japoneses farcides de verdures del Baix Camp 
saltades amb oli DOP Siurana i acompanyades  
de salsa teriyaki i sèsam.

26

Av. dels Països Catalans, 158 • 977316416 •  
De dilluns a dijous d’11 a 21 h. Divendres d’11 a 23 h. 
Dissabte d’11 a 16 h i de 19 a 23 h. Diumenge tancat.  

RESTAURANT 158
Pipirrana de tonyina amb salsa d’avellana
Torrada cruixent de pa amb saltat de pebrot,  
ceba i tonyina, salsa d’avellana i cruixent de formatge 
amb curri.

29

C. dels Cinc Ponts, 1-3 • 635651615 •  
De dilluns a divendres de 18.30 a 21.30 h.  
Dissabte i diumenge d’11 a 14.30 h.

RESTAURANT TENNIS  
PÀDEL REUS DEPORTIU

Pim-Pam BOOM!!!
Bombeta de Parmentier de patata, farcida  
de carn picada i amb un centre de gorgonzola,  
banyada amb salsa picantona i envoltada  
de puntets d’allioli negre.

32

C. de Sant Joan, 24 • 977243231 •  
Dilluns, dimarts i dimecres de 12 a 13.30 h. Dijous,  
divendres i dissabte de 12 a 13.30 h i de 20 a 22.30 h. 
Diumenge tancat. 

SINGLOT BY SINGLA & CO
Superbomba de bou i arròs  
amb cor de formatge provolone  
i melmelada de tomaca
Bomba farcida de l’estofat típic de la Festa Major  
de Reus (bou i arròs) amb un centre de formatge 
provolone i melmelada de tomaca, arrebossada  
amb una capa cruixent de panko. Potent i deliciosa!

35

C. de Martí Napolità, 7 • 977323280 •  
De dimarts a dissabte de 19 a 23 h.  
Diumenge i dilluns tancat.

TAVERNA DESPERTAFERRO

Tapa LIMA & MANGO
Làmines de mango, empolvorades amb adob  
i regades amb llima. Plat típic de la cuina veneçolana  
de carrer que ha sorprès el paladar català pel sabor  
i la senzillesa.

21

C. de Vallroquetes, 6 • 655894767 •  
De dilluns a dijous de 18 a 21.30 h. Divendres i dissabte  
de 13 a 16 h i de 18 a 21.30 h. Diumenge de 13 a 16 h.   

LIMA & MANGO
Sabor del Carib
Tapa amb gust caribeny: plàtan mascle fregit i farcit 
d’alvocat, tomaca, ceba, llima i sal de foc,  
amb cebiche de corbina.

27

Pl. del Mercadal, 16 • 977340707 •  
De dilluns a diumenge de 12 a 16 h i de 20 a 23 h.

RESTAURANT CASA CODER
Taca-la
Taco de galtes cuites a baixa temperatura  
amb ceba cruixent.

24

C. del Vilar, 5 • 877011570 •  
De dimarts a dissabte de 12.30 a 14 h i de 19 a 21 h. 
Diumenge i dilluns tancat. 

OXYGEN GASTROBAR
Taco Sa Kika
Dos tacos, un de pollastre i un de porc  
a la barbacoa.

30

C. de la Mar, 4-6 - Pl. del Mercadal, 15 • 690884523 •  
Cada dia de 12 a 16 h i de 20 a 22.30 h.

SA KIKA
Petit cirerol
Pa d’hamburguesa artesanal i carn de vedella 
acompanyada d’enciam, formatge de cabra i cirerol 
caramel·litzat. Tot això amanit amb espècies.

33

C. de Santa Anna, 14 • 977342019 •  
Cada dia de 13 a 15.30 h i de 19.30 a 22 h. 

STAR BURGER
Pintxo de cranc i gambes
Pa de llet amb amanida de cranc, gambes,  
salsa rosa i verduretes.

18

C. de la Presó, 7 • 977342439 •  
Cada dia d’11 a 0 h.   

LA PRESÓ

C. de Sant Llorenç, 20-22 • 977911171 •  
De dimarts a dissabte de 13 a 16 h i de 19 a 23 h.  
Diumenge de 13 a 16 h. 

Montanara
Massa de pizza fresca servida  
amb salsa de tomaca Sammezzano, parmigiano 
reggiano DOP de 24 mesos i alfàbrega.

22MA.LA.VITA

Pl. de les Peixateries Velles, 8 • 690884523 •  
Cada dia de 12 a 16 h i de 20 a 22.30 h.

Tàrtar Peixateries
Torrada amb tàrtar de salmó, maionesa  
de rave japonès i cibulet.

PEIXATERIES VELLES 25

Pl. de Prim, 4 • 977524150 •  
De dimarts a dijous de 20 a 23 h. Divendres i dissabte  
de 19 a 22 h. Diumenge i dilluns tancat.

RESTAURANT EL CÍRCOL 28

Gyoza mar i muntanya
Cresta japonesa farcida de lluç i gambes,  
coberta de crema d’avellana de Reus amb salsa  
teriyaki de vermut Miró.

C. del Fossar Vell, 5 • 877017205 •  
Dilluns de 19.30 a 23 h. De dimarts a dissabte de 13  
a 15.30 h i de 19.30 a 23 h. Diumenge tancat.

Mandonguilla-Aon
Mandonguilles casolanes de pollastre cuites  
amb les nostres salses tradicionals.

SAWÀDDEE KÀ 31

Pl. del Castell, 4 • 977085666 •  
De dilluns a divendres de 18.15 a 0 h.  
Dissabte i diumenge de 12.15 a 16 h i de 18.15 a 0 h.

La cua boja
Ravioli cruixent de cua de bou amb vi negre  
i Parmentier.

TÀSTUM REUS

C. de la Mar, 30-32 • 977342992 •  
De diumenge a dimecres d’11 a 23 h i de dijous  
a dissabte d’11 a 23.30 h. 

16

Emporca’t!
Panet farcit amb carn de porc esfilagarsada, cuinada  
a baixa temperatura amb la nostra salsa barbacoa.  
Tot acompanyat amb una emulsió de cítrics.

L’ABSIS

C. de la Font, 5 • 649161563 •  
De dilluns a dissabte de 18.30 a 22.30 h.  

Ravioli de tonyina amb salsa oriental
Caneló de pasta d’arròs tebi amb tonyina,  
ceba caramel·litzada i salsa a l’estil oriental  
amb xiitake.

19LA PRIORAL

Còctel La Terrassa
Emulsió de crema de cacauet amb tires de pollastre  
i encenalls de natxos.

20

Pl. de les Peixateries Velles, 7 • 629667783 •  
De dijous a diumenge de 18 a 0 h. 

LA TERRASSA
Boví de vidre
Pa de vidre amb tires d’entrecot Angus cuinat  
al forn de brasa, acompanyat d’encenalls de pernil 
ibèric, pebrots verds caramel·litzats i una mousse  
de formatge blau.

17

Ctra. de Reus a Riudoms, km 2 (T-310) • 977323189 •  
Cada dia d’11 a 13.30 h i de 18 a 23 h.

LA BRASERIA - BONÀREA

Escaneja,
localitza i
segueix
la ruta!

Reus


