del 3 d’abril al 4 de maig

Turisme
Economia

avança en turisme

LA TAPA I ELS SEUS CONCEPTES
· Les tapes transmeten el nostre caràcter millor que ningú, representen una
forma informal d’entendre la gastronomia i la vida.
· Les tapes eren i són una part central de la cultura espanyola perquè
serveixen com un mètode de socialitzar i connectar la gent.
· Cada reunió de tapes és un exemple dels costums, els ritus i l’evolució de
la tradició.
VIII Ruta de la Tapa a Vila-real “Una tradició feta art”
VARIETATS DE LES TAPES
· Tapa de lliure elecció.
· Tapa de lliure elaboració on l’ingredient principal siga la taronja, aquesta
pot ser dolça o salada.
El preu de cada tapa serà de 2,50 euros (DOS EUROS I CINQUANTA
CÈNTIMS) amb una beguda inclosa (canya de cervesa o quinto, copa de
vi, aigua o refresc que el local establesca). En el cas que la tapa de lliure
elaboració siga dolça, el restaurador inclourà una beguda diferent per a
acompanyar-la (si així ho requereix el consumidor) com barreja, mistela o
semblants.

ELS TEUS PREMIS
Visita els establiments que participen en la VIII RUTA DE LA TAPA de
Vila-real del 3 d’abril al 4 de maig de 2014, de dijous a diumenge de 12.00 a
14.00 h i de 19.30 a 21.30 hores (excepte aquells locals que pels seus horaris
d’obertura estipulats tanquen diumenge).
Ompli el tapaport amb 8 segells de 8 establiments diferents. Diposita-ho
en qualsevol urna que els establiments posseeixen per a la VIII RUTA DE
LA TAPA i participa en el sorteig de 5 sopars per a dues persones i regals
sorpresa.

T A PA P O R T
VOLS OPTAR AL SORTEIG D’UN DELS SOPARS?
EL TAPAPORT HA DE PORTAR 8 SEGELLS DE 8

del 3 d’abril al 4 de maig

ESTABLIMENTS DIFERENTS. PARTICIPA I GUANYA!

TASTA-LES I VOTA!

Segons la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que l’Ajuntament de
Vila-real incorporarà les vostres dades a fitxers que s’utilitzaran per a finalitats municipals exclusivament i no
se cedirà a cap tercer, excepte per obligacions legals a aquelles administracions públiques que siguen les destinatàries del tractament. Per tal d’exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, us heu
d’adreçar per escrit a l’Ajuntament a l’adreça que trobareu a la capçalera d’aquest document, cal adjuntar una
fotocòpia del vostre document nacional d’identitat o equivalent. Addicionalment, autoritzeu l’Ajuntament a
comprovar i completar les dades necessàries per a aquesta sol·licitud, amb la consulta tant dels seus arxius
com els d’altres administracions públiques que siguen necessaris.

Participa i guanya

Bar
CAPRICHO

1

>diumenge tancat

TAPAPORT
NOM I COGNOMS

PATÉ DE SALMÓ SOBRE TOSTA
CRUIXENT DE FORMATGE
salmó fumat, farina, formatges
i herbes aromàtiques

TELÈFON

VOTACIÓ
MILLOR TAPA LLIURE ELECCIÓ
BAR RESTAURANT
MILLOR TAPA TARONJA
BAR RESTAURANT

ZAMBURIÑAS AMB
SALSA DE TARONJA
zamburiñas, suc de taronja,
verdures i espècies

Mare de Déu del Roser, 88

del 3 d’abril al 4 de maig

Bar
EL LÍMITE

Bocateria
LOGOS

MANDONGUILLES EL LÍMITE
ceba, pebrera, albergina,
carabasseta, tomaca,
carn de porc i pa
AJOARRIERO AMB BRIE
I CRUIXENT DE PORRO
abadejo, brie i porro

MARÍA ANTONIETA
pollastre, taronja, cebollí,
crema de taronja i oli

3
C/ Pare Molina, 2

Av. Francesc Tàrrega, 55

2

Bocateria
LLUÏSOS

sota
comanda

LLUÏSOS 1

pasta fullada o pa, sobrassada,
formatge fresc, bacó, mel i oli

sota
comanda

LLUÏSOS 2

pasta fullada o pa, taronja, salmó,
nous, ametles, cogombrets,
oli d’oliva verge extra, vinagre
balsàmic i suc de taronja

Bocateria
SOM I SEREM
MINI HAMBURGUESA
DE XORIÇ
pa, hamburguesa de xoriç,
tomaca, ceba i encisam

PASTA FULLADA DE
TARONJA I GAMBES
pasta fullada, taronja, gambes, llet,
ous i farina

5
Av. França, 50

Av. la Murà, 12

4

Bodegón de CARLOS
>diumenge tancat
>Setmana Santa tancat
>dissabte 26 d’abril
de 12.00 a 14.00 h tancat
ELS TRES SABORS
Núm. 1: pollastre, ceba, beixamel,
farina, ou i ametles
Núm. 2: sépia, ceba, beixamel,
farina, ou i pa ratllat
Núm. 3: els quatre formatges,
codony, farina, ou, llavors de
rosella i de sèsam

FUSIÓ VILA-REAL
pernil d’ànec, gamba, panís torrat,
rúcula, melmelada de mandarina
i pa als sis cereals

BOONCATA

PASSEIG MEDITERRANI
carxofa, botifarra, gamba,
calamar, pa i pernil

TRADICIONS
abadejo, creïlla, ou, ceba,
pebrera, pa i maionesa de
taronja

7
Av.Mediterrani, 8

Av. Mediterrani, 15

6

CA ESTEVE
>diumenge tancat

CROQUETA DE MUSSACA
carn de corder, albergina i
espècies...

CROQUETA A LA TARONJA
taronja, ous, sucre, pa i licor...

Cafeteria Taperia
CRISTAL

OU DE PASQUA
ou, pa, sobrassada, pernil,
oli i sal

PAULINA
pa, paté, taronja, formatge i
ceba caramel·litzada

9
C/ Bayarri, 1

Plaça de Colom, 16

8

10

DE TAPES

>diumenge tancat

DEFELI
Café Restaurant

11

CASSOLETES DE FOIE
foie, compota de peres i guindes

TARONGES DE S TAPES
tosta, taronja, gambes i
espàrrecs

SARDINI.CARL
sardina fresca, formatge,
cogombret, piquillo, farina de
cigrons i oli d’oliva

TAN LLUNY I TAN PROP
sardina fresca, taronja, llima,
pebrera i oli d’oliva

Av. Castelló, 2

Major Sant Doménec, 20

>diumenge tancat

DOLCES DÈCADES
>diumenge tancat

CHUPA CHUPS CRUIXENT
carn, carlota, ametla i panís

DELÍCIA D’ABADEJO
abadejo, formatge, ceba i taronja

EL CANTÓ

MINI HAMBURGUESA
ROTLLE DE CABRA
pa, hamburguesa de vedella i
salsa de rotlle

FLOR DEL TARONGER
AMB FORMATGE
pa, formatge fresc, melmelada de
taronja i sèsam

13
Plaça Major, 25

C/ Colom, 24

12

EL MISO

>diumenge tancat
>dia 17 tancat vesprada
>dies 18 i 19 d’abril tancat

CANGRELLONGANISSA

EL RACÓ DE PEPA
>diumenge matí obert

FARCIT TRICOLOR

sépia, all tendre, salsa de
mostassa i full brie

carabasseta, ceba caramel·litzada,
formatge, pernil dolç i salat,
pasta brick

MISO CEP

JARDÍ DE LA TARONJA

boletus, nous, albergina, llet,
farina, melmelada de figa i
melmelada de taronja

galtes de porc, espinacs,
taronja i trompetes de la mort

15
C/ Ausiàs March, 3

Plaça de la Vila, 6

14

EL SEDRE
LASANYA DE CALAMARSÓ
EN TINTA AMB CREMA
DE FORMATGE I
CRUIXENT DE PAPA
full de lasanya, calamarsó, tinta,
ceba, all, formatge i creïlla

CREP DE NATA AMB
FRUITES SEQUES I XAROP
DE TARONJA
farina, sucre, taronja,
fruites seques, ou i nata

ELS XIII

>tancat 20 i 21 d’abril
>diumenges només se serveix
a la vesprada

ALEGRIA DE LA CASA
pa, encisam, filet de porc, foie,
bacó, cebollí, tomaca i
oli balsàmic

MOLT BONA
pa, escarola, carabasseta,
formatge de cabra i confitura
de taronja

17
Passatge Escultor Ortells, 1

Av. Cedre, 15

16

HOSTAL SANT JOAN
>diumenge tancat
>tancat del 17 al 20 d’abril

LA BOHEMIA

CRUIXENT DELÍCIA DE
PORC CONFITADA
muffy d’espinacs, allioli de
fesols rojos i delícia de
porc confitada
LA CABRETA BOHEMIA
hamburguesa de vedella, creïlles,
pipes, formatge de cabra, rúcula i
brots amb salsa i mostassa
ENTREPÀ DE PALAIA
AMB TARONJA
palaia, mousse de pésols i bacó i
gelatina de licor de mandarina

19
C/ Jaume Roig, 4

C/ Joan Baptista Llorens, 161

18

LA COVA DE SENI
>diumenge tancat

POLP A LA PLANXA
AMB CHIMICHURRI
polp, creïlla i salsa chimichurri

GELEA DE TARONJA
I CARLOTA
taronja, carlota, sucre i
formatge fresc

LA COVETA

>diumenge vesprada tancat

CASSOLETES CREMA
D’ALBERGINA
albergina, maionesa, all i anxoves

LLAGOSTINS AMB
VERDURES I TARONGES
llagostins, pebrera, ceba i taronges

21
C/ Cova Santa, 22

C/ Cova Santa, 43

20

LA TABERNA MANCHEGA

DAUS DE FORMATGE
FREGIT AMB
MELMELADA DE TOMACA
formatge de cabra, ou, farina i
melmelada de tomaca

PASTA FULLADA DE
VEDELLA A LA TARONJA
pasta fullada, vedella, ceba,
sal, oli i taronja

LA TAPERIA
SIDRERIA

VENTS DEL NORD
xoriç, formatge de cabra, farina i
melmelada de tomaca

SOMNIS DE TARONGER
taronja, farina, sucre,
ametla, vainilla, ous i oli

23
C/ Pere Gil, 13 C

Av. Mediterrani, 3

22

LA TARARA TASKAFE
>diumenges de Pasqua tancat
>resta diumenges obert només
vesprada

MEETING POINT

PAPA TXULA
piruleta d’escalivada amb pasta
fullada, sèsam, papes al
pebre roig i orenga, paté d’olives
negres i salsa rocafort o brava

PIRULETA MEETING
A LA TARONJA
creïlla, taronja, carlota, ceba,
mantega, pit de pollastre, pernil
dolç, formatge i tomaca

PLAER DE L’HORT
quiche de 4 formatges, bacó, nata,
ous, confitura de taronges,
pebre negre i picada de quicos

25
c/ Sant Joan Bosco, 35

C/ Major Sant Jaume, 32

24

Mesón
SORIA

C/ Torrehermosa, 8

>Diumenge vesprada i nit tancat

TRAMPANTOJO D’OU
DE GUATLA
bacó, formatge, ceba, pernil i pa

PANEGRE
GASTROBAR

27

>diumenge migdia tancat
PN ORIGINAL HAMBURGUESA

pa de sèsam, hamburguesa
d’ànec i pollastre de corral,
confitura de tomaca de penjar,
ceba caramel·litzada amb porto,
formatge cremós i infusió de foie

PN ORANGE MARKET
OLIVES AMB COR
MEDITERRANI
olives, compota de melmelada
de taronja

foccacia de pa negre amb ratlladura
de sanguina i romer, dau de formatge
de cabra, bombó de foie d’ànec,
confitura de sanguina i cruixent
de sanguina

C/ Pere Gil, 11

26

Parrilla Argentina
EL GAUCHO

Plaça de Colom, 18

>diumenge tancat

SANGUCHE DE MILANESA
pa, escalopa de pollastre o
porc, encisam i tomaca

PIONONO DE TARONJA
bescuit fi de taronja farcit de
tonyina, palet de cranc, maionesa,
encisam i tomaca

Restaurant
CA ALEX

29

>diumenge vesprada tancat
FILET DE PORC AMB
BOLETS I PANSES
filet, sal, pebre, bolets, panses
i brandi

ILLA DE TARONJA
AMB MAR DE
CREMA ANGLESA
ous, llet condensada, suc de
taronja, xarop de caramel i
crema anglesa

C/ Ambaixador Mascarell, 2

28

Restaurant
CASINO CAIXA RURAL

SORPRESA
carn de porc, ceba, porro, poma,
pa, formatge, pebrera, oli, sal,
llima i pebre

TARONJA
farina, ous, oli, llet i sucre

Restaurant
ESPLIEGO

31

>diumenge tancat
>tancat del 10 al 20 d’abril
RISOTTO DE BOLETS
I FOIE
arròs, bolets, foie i caldo de carn

CRISTALL DE ROSBIF AMB
ENSALADA DE TARONJA I
PARMESÀ
rosbif, ensalada, taronja i parmesà

C/ Escultor Fuster, 18

Plaça de la Vila, 3

30

Restaurant

>diumenge vesprada tancat

ABADEJO MONACAL
AMB TARONJA
abadejo, nata, mantega, bledes,
creïlla, all, oli, sal, taronja,
ceba, mostassa,
vinagre, ou i olives

LLESQUES AMB OU A LA
TARONJA I XOCOLATE
pa, ou, oli, taronja, sucre,
mel i xocolate

TANGERINA
RESTO-BAR
CANELÓ CROCANT DE
GALTA IBÈRICA
galta ibèrica, foie fresc i poma
caramel·litzada

GASPATXO DE
SANGUINA I RAP
MARINAT
gaspatxo de sanguina, rap i
germinats

33
C/ Pare Molina, 11

Camí d’Artana, s/n

32

34

VILA-BEER
IRISH PUB

C/ València, 56

>horari només vesprades

RÚSTIC DE SALMÓ
pa, maionesa, pebreres, ceba
caramel·litzada, salmó i aladrocs

BESCUIT DE TARONJA
bescuit, gelatina, taronja,
nata i caramel

notes

notes

notes

notes

notes

notes
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