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L’Associació de Gastronomia i Turisme del Baix Llobregat (AGT) 

torna amb el QuintoTapa Pota blava. Després de l’èxit de les an-

teriors edicions del QuintoTapa tant al Prat com a altres ciutats 

del Baix Llobregat, el Pota blava torna a ser protagonista entre el 

13 de novembre i el 14 de desembre (inclòs Fira Tapa Pota blava). 

La iniciativa és una ruta on participen bars i restaurants del 

Prat de Llobregat, i en la qual es podran degustar tot tipus 

d’innovadores tapes. En aquesta edició, també la Carxofa Prat 

serà protagonista, ja que tot just s’inicia la temporada.

L’AGT impulsa aquest esdeveniment gastronòmic que té 

l’objectiu de dinamitzar el sector de la restauració del Prat i 

donar valor a la imatge de la ciutat. QuintoTapa és una expe-

riència gastronòmica amb una clara aposta pels productes 

agroalimentaris del Parc Agrari i fomenta la participació de 

la resta de sectors comercials de la ciutat. 

Amb la intenció de motivar la participació de restaura-

dors i consumidors, s’instauraran diversos premis.

• El premi a la millor tapa popular.

• El premi a la millor tapa escollida per un jurat gastronòmic.

• Els clients participaran en premis de diferents categories:

- Or: Sorteig entre els que consumeixin a 4 tapes en 2 zones.

- Argent: Sorteig entre els que consumeixin a 2 tapes en 2 zones.

- Instagram: Premi a la millor foto.

• També s’atorgarà un premi al millor cambrer.

quintotapa.cat
La 5a ruta de la tapa del Pota blava

51

ZONA 1

CENTRE
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ZONA 2

PERIFÈRIA
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Com funciona el

QuintoTapa Pota blava?

Ho pots prendre amb aigua o
most (suc de raïm) Zumosol

Si vols prendre la tapa amb una 
copa de vi o refresc + 0,50€

tapa 
Pota blava 

+ quinto
= 3,5 €

tapa de
la casa

+ quinto
= 2,50€

Producte 
Parc Agrari

Vegetariana

S/gluten

34 participants · 56 tapes
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Que les xarxes socials 
s’omplin de tapes Pota blava

La innovació no estarà només a la taula: a Facebook, 
Twitter, Instagram, tot comensal podrà compartir les 
seves experiències, les seves fotos, sol·licitar infor-
mació de la tapa o la localització de qualsevol dels 
participants.

Per a aquest projecte es posa en marxa un web propi 
mitjançant el qual es podrà accedir als diferents per-
fils de les xarxes socials de l’AGT. 

@quintotapaGastronomia 
El Prat i Baix

@AGTbaix

#quintotapa   #quintotapaelprat   #potablava   

#carxofaprat    #elprat    #estrelladamm

www.quintotapa.cat

!
ZONA 1 CENTRE

 2 Bar Oeste (p. 7)
 4 Ca la Tata (p. 9)
 8  Celler l’All i Oli (p. 13)
 10 C. Extremeño (p. 15) 
 11 Chez Longue (p. 16)
 12 Dolmar (p. 17)
 17  El Regust (p. 22)
 19  El Zurito (p. 24)
 21  La Castellana (p. 30)

 23 La Cova (p. 32)
 24 La Font del Gall 1 (p. 33)
 26 La Lluna en un Cove (p. 35)
 28 La Posada de la 

       Zonilla (p. 37)
 29 La Santa (p. 38)
 30 La Vila (p. 39)
32  Ona nuit (p. 41)
33  Tapeart (p. 42) 

 1  Banzai Sushi (p. 6)
 3 B. Tapas Remolar (p. 8)
 5 Cal Ramón (p. 10)
 6 Casa Ramón (p. 11)
 7  Casino Café (p. 12)
 9 Cèntric GastroBar (p. 14)
 13 El Cortijo & 

        Posa’t Morat (p. 18)
 14  El Peixet (p. 19)
 15 El Petit Buddha (p. 20)

 16 El racó d’Espratta (p. 21)
 18  El Rinconcito de 

       Casa Santoña (p. 23)
 20 John Duck (p. 29)
 22 La Capsa bar (p. 31)
 25 La Font del Gall 2 (p. 34)
 27 La Portuguesa (p. 36)
 31  New Cervan (p. 40)
 34 Sinfonía (p. 43)

ZONA 2 PERIFÈRIA

El QuintoTapa en 2 zones
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Les teves fotografies d’Instagram ens 
ajudaran a fer el #quintotapa més gran

!
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Banzai Sushi
Avg. Verge de Montserrat, 19  
Local 8 (cantonada c. Sarajevo)  
637 56 70 21
www.banzaisushi.net
encargos@banzaisushi.net

Horari en què s’ofereix la tapa: 

Fent la comanda prèvia, de 
dimarts a dissabte de 12 a 20 h.

I al FiraTapa de la Fira Avícola.

 .com/Banzai Sushi El Prat

Tapa casa Japanese Pork 

chutney de pebrots

Costelletes de porc rostides 

a l’estil japonès amb chutney 

de pebrots

Tapa Pota blava Pota blava roll 
Pota blava roll hosomaki & mamemori

01 Els nostres projectes

Dinar Magazine dedicat a la promoció de la restauració local. 

Març Gastronòmic 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 Jornades gas-
tronòmiques del Pota blava i la Carxofa Prat.

Tasta tapes 2010 i quintotapa.cat 2012, 2013 i 2014 Tas-
ta tapes El Prat 2010 • Quintotapa.cat El Prat 2012, 2013 i 
2014 • Quintotapa.cat Cornellà 2013 i 2014 • Quintotapa.cat 
l’Hospitalet 2014.

Pavelló Gastronòmic Fira Avícola 2010, 2011, 2012 i 2013 
Gestió del restaurant i zona degustació del Pavelló Gas-
tronòmic de la Fira.

Fira Tapa Pota blava 2013 · Fira Tapa Cornellà 2014

GastroGavà 2014

Mercat de Pagès de l’Hospitalet 2014

Showcooking Fira Avícola 2011, 2012 i 2013 Projecte que ges-
tiona AGT, en què s’organitzà una mostra en directe de les 
elaboracions culinàries d’alguns xefs de restaurants del Prat 
i el Baix Llobregat.

Projectes on hem participat Jornades Culturals i Gas-
tronòmiques  CC. Ribera Baixa • Alimentària 2010 • Carxofada 
popular 2010 • Open Kitesurf Platja del Prat • Open Bossaball 
Platja del Prat • Tapa Solidària El Prat Solidari 2013 • Especial 
Carxofa Prat a “Els Matins de TV3”.



Associació de 
Gastronomia 
i Turisme

generant economia 
productiva al Baix 
Llobregat amb la 
restauració, la cuina i els 
productes de proximitat

Des de la seva gestació, l’AGT ha apostat per fomentar el con-
sum de restauració i generar economia productiva mitjançant 
la gastronomia i el turisme de les ciutats de la perifèria, espe-
cialment en una situació com l’actual que ens obliga a apostar 
fort per trobar noves maneres d’impulsar projectes, així com 
per a la innovació i el consum de productes Km0. 

Al Baix Llobregat han aparegut nous locals gastronòmics, 
una cuina més innovadora i actual, apostant pel turisme de 
proximitat. La comarca compta amb actius econòmics, com 
són els productes gastronòmics vinculats al Parc Agrari del 
Baix Llobregat: Pota blava, la Carxofa Prat, l’Espàrrec de Gavà, 
la Cirera del Baix...

www.agtbaix.cat

7

Bar Oeste
c. Jaume Casanovas, 163 
93 379 41 11
marce.84@hotmail.es

Horari en què s’ofereix la tapa: 
Entre setmana de 12.30 a 15.30 h 
i de 19 h fins a tancament.
Cap de setmana de 12.30 fins a 
tancament.

 .com/Oeste Cal Marcelino

02
Tapa casa Vacío 

Pa de coca, tall de vacío de 

vedella, salsa chimichurri i 

cogombre   

Tapa Pota blava Manolito de Pota blava rostit, 
tallarins de patates i salsa casolanes & salsa brava
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Bar Tapas 
Remolar
Avg. Remolar, 127 bis 
93 007 43 22 
www.barremolar.com

Horari en què s’ofereix la tapa: 
De dimarts a dijous de 19 a 22 h.
Divendres i dissabte de 13.30 
a 16 h.
Divendres, dissabte i diumenge 
de 20 a 23 h. 

 .com/tapa remolar   

03

Tapa Pota blava Cucurutxo Pota blava 

Patata farcida de Pota blava amb puré

Tapa casa Xupa-xups de garrí 

Croqueta de garrí arrebossada 

45

L’Associació de Gastronomia i 
Turisme (AGT) gestiona el Pavelló 
Gastronòmic de la Fira Avícola des 
de l’any 2010.

En l’edició de la Fira Avícola 2014, 
que durarà des del divendres 12 al 
diumenge 14 de desembre, l’AGT 
organitzarà un final de festa del 
QuintoTapa: el Fira Tapa Pota bla-
va, que serà un tancament espec-
tacular que aposta pels productes 
autòctons i de proximitat.

Al Fira Tapa podreu trobar els restau-
radors participants del QuintoTapa 
que oferiran la seva tapa Pota bla-
va. Tindràs l’oportunitat de degus-
tar diverses tapes en un mateix lloc. 
Per això, podràs comprar uns tiquets al preu de 10€, que 
inclouran 4 tapes i dues cerveses Damm. 

També trobarás el menú de Fira, el Pota blava take away, 
l’esmorzar de pagès, una zona de Showcooking, música...
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Ca la tata
c. Jaume Casanovas, 131 local 2 
934 793 967 
calatata@gmail.com

Horari en què s’ofereix la tapa: 
De dimarts a divendres de 12 a 15 
h i de 19 a 21 h.
Dissabte de 12 a 15 h i de 19 a 
21 h.

 .com/calatata   

  @calatata   

04
Tapa casa Daus de salmó, 

tonyina i bacallà fumats

Tapa Pota blava Gelat de Pota blava 
Cucurutxo de blat farcit de verduretes al vapor, 
Pota blava i crema de prunes
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Cal Ramón
c. Pablo Neruda, 56 
933 709 912 
calramon@calramon.es 
www.calramon.es

Horari en què s’ofereix la tapa: 
De 8 a 13 h i de 19.30 a 23.00 h.

 .com/Cal Ramon 

 @cal_ramon  

 @calramon   

05

Tapa Pota blava Broqueta de Pota blava 
Pota blava, llagostí amb quicos i salsa de Jabugo

43

Sinfonía
Hotel Ciutat del Prat

Avinguda del Remolar, 46
933 788 333 
restcdp@salleshotels.com 
www.salleshotels.com

Horari en què s’ofereix la tapa: 
Tots els dies de 13 a 23 h.

 .com/salleshotels

 @salleshotels

34 

Tapa Pota blava Pota blava & festucs 
Rotllet de Pota blava amb verdures i festucs amb reducció de 
Mòdena de mel

Tapa casa Bravas Prat

Patates amb salsa brava de 

Carxofa Prat i wasabi
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Tapeart
Avg. Doctor Gallart i Monés, 13 
planta baixa, porta 2 
600 40 85 41 
tapeart.bar@hotmail.com

Horari en què s’ofereix la tapa: 
De dimarts a dijous de 10 a 
22.30 h.
Divendres i dissabte de 10 h 
fins a tancament.
Diumenge d’11 a 15 h i de 17.30 
a 22.30 h.

Tapa Pota blava Cupcake de Pota blava
Croqueta de carn d’olla de Pota blava amb “frosting” de 
formatge i galeta salada amb forma de cresta

33
Tapa casa  El niu! 

Pa farcit amb un llit de patata 

laminada, ou estrellat i 

encenalls de pernil Ibèric de gla

11

Casa Ramón
c. Llobregat, 44 
933 790 381 
petaperu@hotmail.com

Horari en què s’ofereix la tapa: 
De dilluns a divendres 
de 9 a 21 h. 

 .com/barcasaramon  

06

Tapa Pota blava Pota blava sabe a beso 
Cassoleta de Pota blava amb verdures del Parc Agrari i 
broqueta de raïm i formatge
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07

Tapa Pota blava Farcellet d’ànima Pota blava 
Pota blava, verduretes, ceps i salsa mare amb vedella

Casino Café
c. Penedès, 40 
93 379 32 41 – 633 219 550 
info@salacasino.com 
www.salacasino.com

Horari en què s’ofereix la tapa: 
Dijous, divendres i dissabte de 
19 a 24 h.

 .com/salacasino   

  @salacasino

  salacasinoprat

41

Ona Nuit
restaurant
c. Joan Cirera i Pons, 13-15
93 478 50 12 
reservas@onanuit.com 
www.onanuit.com

Horari en què s’ofereix la tapa: 
Dimarts, dimecres i dijous, de 19 a 
23 h. • Divendre i dissabte, de 
19.30 a 21.30 h. • Dissabte i 
diumenge, de 12.45 a 14.30 h.

 .com/onanuit   

  @onanuit   

32

Tapa Pota blava ¡Dame la LATA! 
Mandonguilles de Pota blava i sípia



40

Tapa Pota blava Timbal de Pota blava 
Timbal de puré de cervantera confitat amb rostit de 
Pota blava i reducció de vermut vermell

31
New Cervan
Avg. 11 de setembre, 160 
93 166 40 20 
sheivanca@hotmail.com

Horari en què s’ofereix la tapa: 
De dimarts a diumenge de 9 a 
24 h.

 .com/New-Cervan

 @New_Cervan

13

Celler l’All
i Oli
c. Ferran Puig, 36
93 370 20 32

Horari en què s’ofereix la tapa: 
Tots els dies, de 17 a 23 h.

 .com/Celler-All-I-Oli

08
Tapa casa Bacallà en tempura 

Tires de bacallà en tempura 

sobre poma caramel·litzada i 

crema de mel

Tapa Pota blava Pota Blava & timbal de patata 
Pota blava macerat sobre timbal de patata emmascarada
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09
CèNTRIC 
gastrobar by ONA nuit

Pça. Catalunya 39-41 | 933 795 600 
reservas@centricgastrobar.com 
www.centricgastrobar.com

Horari en què s’ofereix la tapa: 
Tots els dies de 12 a 16.30 h i de 
19.30 a 23 h (divendres i 
dissabtes 23.30 h).

 .com/centricgastrobar   

 @centricgastro

 @centricgastrobar

 centricgastrobar

Tapa Pota blava Pita Pita 
Pa de pita farcit de Pota blava estil kebab

Tapa casa Strudel Carxofa Prat 

Massa filo cruixent farcida 

de Carxofa Prat, botifarra i 

formatge d.o. Pirineu

sense botifarra

39

La Vila
Plaça de la Vila, 2 
93 379 95 06 
cafeterialavila@yahoo.com

Horari en què s’ofereix la tapa: 
De dimarts a diumenge de 12 a 
22 h.

 .com/cafeteria.lavila

30

Tapa Pota blava Pota blava Bola · Bola cruixent de 

Pota blava, sèsam i gelatina de tomàquet i un suau de maionesa

Tapa casa Carxofa en tempura

Carxofa Prat arrebossada en 

tempura 
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La Santa
c. Frederic Soler, 12 
934 793 967 
lasantaburger@gmail.com 
www.lasantaburger.com

Horari en què s’ofereix la tapa: 
De dimarts a dissabte de 12 a 
16 h.
De dilluns a dijous de 20 a 24 h.

 .com/LaSantaBurger

 @lasantaburger

Tapa Pota blava Lollipop
Xupa-xups de Pota blava al curri amb pruna pansa

29

15

10
Centro Extremeño 

Ruta de la 
Plata
c. Castella, 51 | 93 478 83 58 
rutaplata@gmail.com

Horari en què s’ofereix la tapa: 
De dilluns a divendres a partir de 
les 19 h.
Dissabte, diumenge i festius a 
partir de les 12 h.

 .com/pages/Cex Ruta Plata

 @cexrutaplata 

Tapa casa Tosta de tabernero 

Tosta de tabernero i secret 

ibèric amb fos de formatge 

d’ovella

Tapa Pota blava Niu Blau Moruno
Rostit “moruno” de Pota blava sobre llit de “papas”
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Chez Longue
Rector Martí i Pinyol, 14 
jucavipa@gmail.com

Horari en què s’ofereix la tapa: 
De dimecres a dissabte de 18 a 
23 h.

 .com/chezlongue

11

Tapa Pota blava Japan-Chez Pota blava rostit amb 
arròs embolicat amb alga nori, amb salsa de romesco

37

La Posada de 
la Zonilla
c. Rosa Ribas Parellada, 1-5 
931 645 411 
laposadadelazonilla@gmail.com

Horari en què s’ofereix la tapa: 
Dilluns, dimecres i dijous de 19 a 
22.30 h.
Divendres, dissabte i diumenge 
de 12 a 22.30 h.

 .com/laposadadelazonilla   

28

Tapa Pota blava De l’ou a la tapa 
Pota blava estofat amb prunes, pinyons i verdures
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La Portuguesa 
(actualment Café Portugal)

C. Lo Gaiter del Llobregat, 93 
674752295 
cafelisboa@live.com

Horari en què s’ofereix la tapa: 
De dimarts a dijous de 17 a 20 h.
Divendres i dissabte de 17 a 23 h.
Diumenge d’11 a 16 h.

 .com/cafeportugal.el.prat 

27

Tapa Pota blava La Portuguesa 
Pota blava marinat amb espècies exòtiques i arrebossat 
amb ametlles sobre una base cítrica de taronja

Tapa casa Mini Francesinha 

Sandvitx muntat en capes 

amb diversos tipus d’embotits 

i carns, cobert de llesques de 

formatge i banyat en salsa 

picant

17

Dolmar
c. Castella, 33 
93 370 14 03 
www.rusticrestaurant.com
virgilio@rusticrestaurant.com

Horari en què s’ofereix la tapa: 
De 12 a 24 h.

 .com/Dolmar & Rustic 

12
Tapa casa La Bomba!

Bomba de bolets de temporada 

i carbassa 

Tapa Pota blava Salsitxblava 
Salsitxa amb crema de celerí i patata violeta
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El Cortijo
& Posa’t morat
c. Estany de la Magarola, 5-7 
93 379 35 54 
jcruzru@hotmail.com  
www.mesoncortijo.com

Horari en què s’ofereix la tapa: 
De dimecres a divendres de 
19.30 a 23.30 h.
Dissabte migdia i nit. Diumenge 
migdia.

 .com/mesonelcortijo   

13

Tapa Pota blava Fals sushi de Pota blava 
i formatge amb caramel de vi

Tapa casa Mandonguilla 

explosiva de carn picada 

amb gerds i peta zeta amb 

reducció de cervesa i ceba 

caramel·litzada

35

La Lluna en 
un Cove
c. Frederic Soler, 48 
93 370 38 52 
www.lallunaenuncove.com 
info@lallunaenuncove.com

Horari en què s’ofereix la tapa: 
De dilluns a dissabte de 20 a 23 h 
i dissabte i diumenge de 13 a 16 h.

 .com/Lallunaenuncove 

 @LaLlunaenunCove   

26

Tapa Pota blava Cucurull Pota blava & Escarxofa 
Pota blava rostit i mousse de Carxofa Prat
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La Font del
Gall 2
Avg. Verge de Montserrat, 23 
93 379 86 96  
lafontdelgall@yahoo.es 

Horari en què s’ofereix la tapa: 
De dilluns a diumenge de 
12 a 16 h i de 20 a 23 h.
Dimarts tancat

 .com/com/fontdelgall

25

Tapa Pota blava Rumb al Pota blava · Barca de 
tomàquet amb Pota blava i pasta brisa en la seva salsa

Tapa casa Rotllet sorpresa 

Rotllet de llom amb formatge, 

embolicat amb bacó, sobre un 

fons de crema de poma i ceba

19

El Peixet
c. Girona, 199
934 789 298 
dinorahliagomez@hotmail.com
www.elpeixet.cat

Horari en què s’ofereix la tapa: 

De dimarts a diumenge d’11 a 
16.30 h.

Divendres i dissabte de 20 a 23 h.

Dilluns tancat.

 .com/Peixet marisqueria

14

Tapa Pota blava Strogonoff Pota blava 
Pota blava, salsa, barreja de bolets de Lleida i crema de llet

Tapa casa Bigoti de gamba

Rotlle de pasta brick 

farcida de saltat de gambes 

i Pota blava



20

El Petit 
Buddha
Avg. Onze de Setembre, 265 
lpetitbuda@hotmail.com

Horari en què s’ofereix la tapa: 
Dilluns tancat
De dimarts a dijous 9 a 23 h.
Divendres, dissabte i diumenge 
de 9 a 1 h.

 .com/petit.buda.58

15

Tapa Pota blava Chicken Buddha 
Pulga de burguer Pota blava cruixent, mesclum de set 
fulles, ceba y salsa buddha

Tapa casa Mini hot dog 

Mini hot dog amb ceba 

cruixent

33

La Font del
Gall 1
c. Ferran Puig, 49 
934 793 353 
lafontdelgall@yahoo.es 

Horari en què s’ofereix la tapa: 
De dilluns a dissabte de 
12 a 16 h i de 20 a 23 h.

 .com/com/fontdelgall  

24

Tapa Pota blava Rotllet de lacón Pota blava 
Lacón, Pota blava, ceba caramel·litzada i pebrot fregit

Tapa casa Delícia El Gall 

Patates cuites farcides de 

York i formatge al forn, amb 

formatge ratllat i allioli
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Tapa Pota blava Farcellet de Pota blava 
Farcellet de verduretes amb Pota blava i soia

La Cova
c. Ferran Puig, 30 
933 701 872 
casassans@telefonica.net  

Horari en què s’ofereix la tapa: 
De dillluns a dissabte 7 a 22.30 h.

 .com/lacovagranjacafeteria 

23

21

El racó 
d’Espratta
Ctra. de la Marina, 97 
666 047 077 
oliva_atl_kauai@hotmail.com

Horari en què s’ofereix la tapa: 
De dilluns a divendres a partir de 
les 18 h.
Dissabte, diumenge i festius tot 
el dia.

 .com/El racó d’Espratta 

 @el_raco_d_espratta

16

Tapa Pota blava Mar i muntanya de Pota blava 
Llàgrima de crema de pèsols amb torrada de pa negre, 
Pota blava en escabetx i calamarsets

Tapa casa Ferrero Esprattano

Fals Ferrero Rocher: bola de 

botifarró farcida de formatge 

de cabra i recoberta d’ametlles



22

El Regust 
Narcís Monturiol, 24 bxos. 
93 478 32 71 
www.restauranteregust.com
yuroto8@gmail.com

Horari en què s’ofereix la tapa: 
De dimecres a diumenge de 13 
a 16 h i de 19.30 a 23 h.

 .com/ELREGUST  

  @ELREGUST   

17

Tapa Pota blava Pota blava Trio 
Consomé de Pota blava amb ravioli de foie, cresta de Pota 
blava amb rossinyols, croqueta de Pota blava i Carxofa Prat

31

La Capsa bar
Avg. Pare Andreu de Palma, 5
93 370 53 73 
bar@lacapsa.org
lacapsa.org/bar

Horari en què s’ofereix la tapa: 
De dilluns a divendres de 9 a 
13.30 h i de 17 a 23.30 h.

Cap de setmana d’11.30 a 23.30 h.

22

Tapa Pota blava Risotto de Pota blava, bolets de 
temporada, cresta de parmesà i pebre vermell
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La Castellana
c. Primer de Maig, 12 
93 379 43 59 
www.barlacastellana.com 
lacastellana1968@hotmail.com

Horari en què s’ofereix la tapa: 
De dilluns a dissabte de 7 a 16 h.
Nits: dijous, divendres i vigílies de 
festius.

 .com/Bar La Castellana 

21

Tapa Pota blava Parmentier de Pota blava 
Pota blava, patata, beicó, carbassó i el seu quètchup

Tapa casa Sípia & Carxofa Prat 

Sípia, Carxofa Prat, tomàquet 

i ceba

23

El Rinconcito 
de Casa Santoña
c. Serra del Canigó, 15 
93 126 96 96 
manuel.lopezgut@hotmail.es

Horari en què s’ofereix la tapa: 

De dilluns a divendres de 12 a 14 h 
i de 18 a 23 h. 

Dissabte i diumenge de 12 a 23 h.

Dimarts tancat.

18

Tapa Pota blava El Prat amb gust Cantàbric 
Carxofa Prat bullida i fornejada farcida de Pota blava, 
amb un toc de paté d’anxova

Tapa casa La tapa del 

Rinconcito Mini torrada 

d’escalivada amb formatge 

de cabra fos amb anxova de 

Santoña i olives negres
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El Zurito 
c. Enric Morera, 86 
934 795 200
info@cerveceriaelzurito.es
cerveceriaelzurito.es

Horari en què s’ofereix la tapa: 
De dilluns a dissabte de 12 a 14 h.  
i de 19 a 21 h.

 .com/cerveceriaelzurito
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Tapa Pota blava Pintxo de Pota blava 
Boletes de polleta Pota blava amb ou de guatlla i 
tomàquet fregit

Tapa casa Xampinyons & 

allioli · Xampinyons a la 

planxa amb barret d’allioli
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John Duck
Parc de la Solidaritat, s/n (davant 

d’Avg. Pompeu Fabra, 91)

619 483 638  -  93 316 00 086 
www.johnduck.com
info@johnduck.com

Horari en què s’ofereix la tapa: 
De dilluns a diumenge fins a les 
23 h.

 .com/johnduckprat

20Tapa casa Bacallà Duck 

Dau de bacallà confitat a baixa 

temperatura sobre trinxat de 

patata, amb tapenade d’oliva 

negra, anxova, tàpera i salsa 

de Piquillo

Tapa Pota blava Esfera crunch 
Esfera arrebossada amb cacauets i sèsam, farcida de guisat 
de Pota blava, amb salsa agredolça i cruixent de porro
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En l’edició d’enguany tenim diferents premis, tant per a vo-

saltres, que gaudiu de la gastonomia local, com per als di-

ferents restauradors i cambrers. El concurs durarà del 13 de 

novembre al 14 de desembre, inclòs el Fira Tapa Pota blava.

•  Apropa’t a algun dels locals adherits al concurs i 

recull el teu Tapaport.

•  Pren-te el teu QuintoTapa i demana que et segellin 

el full. Escull si omplir el Tapaport Or o Argent. Per 

cada tapa consumida, un segell. Has d’aconseguir 

els segells en els diferents locals participants!

•  Quan ja tinguis la butlleta amb els segells dels locals 

participants, pots dipositar la butlleta omplerta amb 

les teves dades en una de les bústies que trobaràs 

als mateixos locals. 

Sortejarem els premis entre totes les butlletes, així que quan-

tes més n’omplis, més possibilitats de guanyar!

Molta sort i bon profit!

del 13 de novembre al 14 de desembre

Premis del

QuintoTapa Pota blava

Ara anar de tapes té premi!
Torna el concurs QuintoTapa
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•  La tapa guanyadora serà triada entre els 

clients que consumeixin 4 tapes de 2 zo-

nes diferents de la ciutat, amb un total 

de 8 tapes.

•  Comptabilitzarà cada tapa: si prens dues 

tapes en un bar seràn 2 segells. 

•  El client que ompli el Tapaport Or optarà 

pel premi del viatge de cap de setmana 

per a dues persones a Roma, i podrà es-

collir la millor tapa i cambrer. 

•  La tapa guanyadora tindrà un reconeixe-

ment mitjançant un diploma acreditatiu i 

una campanya de comunicació.

Tapaport Or

•  Per aconseguir el Tapaport Argent, has de 

consumir 2 tapes de 2 zones diferents de 

la ciutat, amb un total de 4 tapes.

•  Comptabilitzarà cada tapa: si prens dues 

tapes en un bar seràn 2 segells. 

•  El client que ompli el Tapaport Argent op-

tarà  pel premi d’un àpat per a 4 persones 

en un restaurant participant a la ruta, més 

una caixa de Damm Inedit. 

Tapaport Argent

Premi 
Clients

1r Premi
Tapa popular

Premi 
Clients
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1r Premi
Jurat

Gastronòmic

•  Aquest premi s’atorgarà a una tapa selec-

cionada per un jurat de l’ESHOB (Escola  

Superior d’Hostaleria de Barcelona). Per 

triar la tapa guanyadora d’aquesta cate-

goria, s’organitzarà un acte en el marc de 

la Fira Avícola, a la zona de ShowCooking.

•  El local participant amb la tapa guanya-

dora tindrà un reconeixement mitjançant 

un diploma acreditatiu i una campanya de 

comunicació.

Premi qualitat gastronòmica 

Premi 
Especial

Guanyarà aquesta categoria el cambrer 

que més puntuació tingui a la butlleta de 

participació. El millor cambrer aconseguirà 

un magnífic pack de productes Damm.

Millor cambrer

La millor foto serà triada entre les millors 

imatges a Instagram amb #quintotapa i 

#quintotapaelprat.

El premi serà un àpat per a 2 persones en 

un restaurant participant a la ruta.

Foto Instagram

Premi
Millor
Foto


