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Segons la Llei orgànica 15/1999 de pro-
tecció 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 munici-
pals exclusivament i no se cediran 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’ac-
cés, rectificació, cancel·lació o oposició, 
us heu d’adreçar per escrit a l’Ajunta-
ment. 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.

Diposita el teu comentari a 
l’urna de qualsevol local par-
ticipant.

ELS TEUS PREMIS

i OFICINA DE TURISME
Raval de Sant Pasqual, 68
964 547 248 · vilareal@touristinfo.net

PLÀNOL DE 
SITUACIÓ

Visita els establiments que participen en la X RUTA DE LA TAPA de 
Vila-real del 14 d’abril al 8 de maig de 2016, de dijous a diumen-
ge (excepte aquells locals que pels seus horaris d’obertura estipu-
lats tanquen diumenge) de 12.00 a 14.00 h i de 19.00 a 21.00 hores.

Ompli el tapaport amb 8 segells de 8 establiments diferents. Diposita’l 
en qualsevol urna que els establiments posseeixen per a la X RUTA DE 
LA TAPA i participa en el sorteig de 5 sopars per a dues persones i regals 
sorpresa.

Tasta-les i vota!

Cada establiment informarà, a petició dels seus clients, dels al·lèrgens 
que conté cada tapa, seguint la normativa legal.

LA TEUA OPINIÓ ENS
AJUDA A MILLORAR. 

SUGGERIMENTS:

29. Taperia Bon Apetit

Caneló de bou al Pedro 
Ximénez 

Pasta fresca, cua de bou, vi Pe-
dro Ximénez, torrada, coriandre 
i guacamole

30. Tasca El Cantó

Capritx del mar 

Triangle de sabors

Mitja fogassa, puré de creïlla, delí-
cies de calamarsets, reducció de vi 
de Porto, sal i oli d’oliva

Triangle cruixent, formatge fresc, 
pit de pollastre, melmelada de ta-
ronja, sal i oli d’oliva

TARONJA

19. La Taberna Manchega

Barqueta d’ous a la flamenca

Chutney de taronja

Pa de motle, xoriç asturià, ous 
de guatla, pebre, tomaca, ceba 
i pebrera

Suc de taronja, ratlladura de taron-
ja, pollastre, pera, poma, pebre de 
Caiena, gingebre, ceba, oli d’oliva, 
vi blanc i bacó

20. La Taperia Sidreria

A la meua manera

Sensacions

Pa, mantega, pollastre, fruites se-
ques i ou ratllat

Carabasseta, albergina, farina, 
pernil, formatge i reducció de ta-
ronja

TARONJA

TARONJA

3€

21. L’Ibèric

L’ibèric amb flor

Tapa de llagostí, espàrrec i 
taronja

Pernil, formatge, torrada de bo-
lachas i olives negres

Llagostí, espàrrec i taronja

22. Món Orxata

Crep d’orxata i maduixa

Crep d’orxata i taronja

Crep artesana, gelat d’orxata, mel-
melada de maduixa i xufes

Crep artesana, gelat d’orxata, 
melmelada de taronja i xufes

TARONJA

TARONJA

Ruta de la Tapa de Vila-real. 

Pàgina oficial

25. Quesomentero C.

Petit Suisse salat de
formatge i bellota

Pastís de formatge

Formatge curat, nata, sal i pernil 
ibèric de bellota

Galetes, mantega, crema de for-
matge, sucre i melmelada de ta-
ronja

26. Rest. El Molí

Bomba cruixent de filet al 
Pedro Ximénez

Gotet de iogurt amb crema 
de taronja

Creïlla, porc, ceba, sal, farina, oli i vi 
Pedro Ximénez

Iogurt natural, llet, sucre, taronja, 
ous, aigua i Maizena

TARONJA

TARONJA

*no serveix tapes en diumenge

23. PaNegre Gastrobar

Meditetaco

Citrocheta

Tomaca, ceba morada, alvocat, 
corder, iogurt, romer, timó i co-
queta de panís

Filet ibèric, pebrera de Padrón, 
soja, mel, Xerés, taronja i torra-
da de pa rústic

24. P.A. El Gaucho

Choripan

Pastís de taronja

Xoriç crioll (suau), pa i salsa
chimichurri

Bescuit casolà, melmelada de 
taronja, sucre, ou i llet

TARONJA

TARONJA

*no serveix tapes en diumenge

*no serveix tapes en diumenge

27. Rest. Navarro

Barqueta de manetes de 
porc amb plàtan i taronja

Porc, plàtan, farina, ou, tomaca, 
vinagre, coent i taronja

28. Tangerina Resto-Bar

Tataki sentiments

Merengue sec de taronja farcit 
de calamarsets en la seua tinta

Meló d’Alger, sèsam, moixama, all 
negre, wasabi i perles d’aigua de 
tomaca

Ou, albúmina, calamarsets, ve-
getals, tinta de calamar, taronja i 
aroma de tarongina

TARONJA

TARONJA

*no serveix tapes en diumenge

31. Taskafé La Tarara

Cupido Mediterrani

Bombes, bombes… Què 
passa?

Base tapa d’empanada, mozza-
rella, tomaca fresca, alfàbega, 
all, pebre blanc, sal, sèsam, pe-
bre picant i oli d’oliva

Base torrada de cereals i sèsam, 
codonyat de taronja, formatge 
gouda, avellanes picades, Peta 
Zeta i xarop de taronja

32. Tasqueta Bar Logos

Tacos paranyers

Natilla de taronja amb tex-
tures de taronja

Creïlla, ceba, farina de blat, cape-
llanet, tomaca, sardina de bóta, 
pebrera verda i oli d’oliva

Taronja, sucre, canella, ous, llet i 
Maizena

TARONJA

TARONJA

*no serveix tapes en diumenge

*no serveix tapes en diumenge

APTACELÍACS

APTACELÍACS

APTACELÍACS



TAPAPORT
VOLS OPTAR AL SORTEIG 
D’UN DELS SOPARS?
EL TAPAPORT HA DE 
PORTAR 8 SEGELLS DE 
8 ESTABLIMENTS DIFE-
RENTS.

PARTICIPA I GUANYA!

X  RUTA DE LA
 TAPA DE VILA-REAL

En aquesta edició especial, la 
Ruta de la Tapa de Vila-real 
compleix el seu 10é aniversari. 
Per aquesta raó, volem retre 
homenatge a tots els locals, 
clients i visitants que any rere 
any han fet possible que aquest 
esdeveniment gastronòmic 
siga un dels més importants de 
la nostra província.

Per tot això… Gràcies!

VARIETATS
DE LES TAPES

>   Tapa de lliure elecció.

> Tapa de lliure elaboració 
on l’ingredient principal és la 
taronja. Segons el criteri del 
restaurador, pot ser dolça o 
salada.

>  El preu de cada tapa serà de 
3,00 euros (TRES EUROS) amb 
una beguda inclosa (canya de 
cervesa o quinto, copa de vi, ai-
gua o refresc que el local esta-
blesca). En el cas que la tapa de 
lliure elaboració siga dolça, el 
restaurador inclourà una begu-
da diferent per a acompanyar-
la (si així ho requereix el consu-
midor) com barreja, mistela o 
semblants.

17. Els XIII

El grup

Esmeralda

Pa torrat, filet de porc, crema de 
formatge de cabra, carabasseta, 
albergina i tomaca cherry

Torrada, formatge, carabasseta i 
confitura de taronja

18. Gastro Tentación

Black rabas

Tàrtar de tonyina

Calamar, tinta de calamar i farina 
de blat

Tonyina, vinagre, oli, mostassa i 
taronja

TARONJA

TARONJA

11. Dulce Tentación

Poma prohibida

Llesquetes de taronja

Carn de pollastre, espècies, for-
matge i melmelada de tomaca

Pa, llet, sucre, taronja i xocolate

12. El Bon Racó

Milfulls de foie a la poma 
amb teules de pernil

Xampinyons farcits de fruita 
de la terra

Teula de pernil, creïlla amb perfum 
de Ximénez, encenalls de pernil, 
ceba caramel·litzada i foie de poma

Xampinyons, pernil brasejat, 
formatge cabrales i taronja cara-
mel·litzada

TARONJA

TARONJA

Participa i guanya
Nom:

Cognoms:

Telèfon:

Votació
Millor tapa lliure elecció:

Bar/restaurant:

Bar/restaurant:

Millor tapa taronja:

1. Bar Barranquet

Secretet Barranquet

Carpaccio de tito amb 
taronja

Secret ibèric, cansalada viada, 
quatre formatges, escarola, to-
maca i pa xapata

Carn de tito, taronja, vinagre de 
poma, oli d’oliva, sèsam i ruca

2. Bar Capricho

Caneló de sépia i botifarra 
amb esfera de cefalòpodes 
en la seua tinta i tres salses

Farina, caldo de peix, ceba, ca-
lamar, sépia, polp, botifarra de 
Burgos, poma, all tendre, ou, 
tinta i pa

TARONJA

*no serveix tapes en diumenge

3. Bar Victoria

Torradeta

Creïlla a la riojana

Galtes de porc, bolets i salsa 
barbacoa

Creïlla, ou, xoriç i crema de ta-
ronja

4. Birbar

Atrevida

Semifred de formatge i 
taronja

Pa, arròs, porc, gambes, toma-
ca, ceba, pebrera i fruites seques

Taronja, formatge, llet i cereals

TARONJA

TARONJA

*no serveix tapes en diumenge

5. Bocatería Lluïsos

Ous remenats amb
verdures

Amanida de salmó

Ou, formatge havarti, albergina, 
carabasseta, alls tendres, ceba 
fregida deshidratada, pasta fu-
llada (pa per a celíacs), oli i sal

Encisam, taronja, salmó, oli verge 
extra, vinagre de Mòdena, amet-
lles, nous, cogombret, suc de ta-
ronja, vi de Porto, pasta fullada (pa 
per a celíacs) i ceba fregida deshi-
dratada

6. Bodegón de Carlos

Renàixer

La tardor

Medallons de filet ibèric, sal, pebre 
negre, compota de poma, format-
ge mozzarella, pernil ibèric, ma-
duixots, ruca, alfàbega fresca i pa 
de pipes de carabassa

TARONJA

TARONJA

APTACELÍACS

Abadejo, sépia, botifarra, nata, 
porro, sal, pebre blanc, licor de 
mandarina, melmelada de taron-
ja, creïlla chip morada i pa de sis 
cereals
*no serveix tapes en diumenge

7. Booncata

Volcà d’albergina 

Llagostí kimuchi

Albergina, pebrera  de romesco, 
bolets i carn de porc picada

Llagostí, torrada integral, verdures 
i salsa kimuchi

8. Ca Esteve

Milfulls d’Esteve

Esponja de taronja

Creïlla, xistorra, pera, secret, for-
matge, vinagre de Xerés i pasta 
fil·lo

Taronja, farina, ou, pistatxo, xoco-
late i ametla

TARONJA

TARONJA

*no serveix tapes en diumenge

9. Cafeteria Taperia Cristal

Orgasme ibèric

Pa torrat, pebreres del piquillo, 
tomaca pata negra, pernil ibèric 
i oli d’oliva verge

10. Dolces Dècades

Pebrera farcida de marisc

Delícies de pollastre cruixent

Pebrera, gambes, nata, ceba, clòt-
xines, tomaca i pa

Pollastre, pa, nata, ceba, all, ta-
ronja i creïlla

TARONJA

*no serveix tapes en diumenge

15. El Príncipe

Sorpresa libanesa

Pit de pollastre a la taronja 
i all

Cigró, all, julivert, coriandre, 
llevat, pa ratllat, harissa, bacó i 
formatge

Farina, llevat, sal, taronja, all, oli 
d’oliva, pit de pollastre i brots de 
llavor

16. El Racó de Pepa

Torpede de gamba al seu hàbitat, amb 
infusió de coral i aire del Mediterrani

Sardina marinada amb taronja, aigua 
de tomaca i vinagreta d’envinagrats

Gamba, verdures variades, farina, 
llavors, algues i lecitina de soja

Sardina marinada, taronja, llima 
i llima dolça, tomaca, alfàbega, 
vinagre i envinagrats

TARONJA

TARONJA

*no serveix tapes en diumenge

Lingot de corder, bolets, panses, 
aroma de tarongina, moniato i 
iuca

13. El Casino

Burguer casino

Esgarracasino

Hamburguesa de vedella, ceba 
caramel·litzada, all i pasta fu-
llada

Abadejo, oliva negra, oli d’oliva i 
taronja

14. El Miso

Úrsula

Mi ovejita lucera

Sépia bruta, bajoques, espàrrecs, 
cucurutxo de guacamole, ous de 
peix i gingebre

TARONJA

TARONJA

*no serveix tapes en diumenge

*no serveix tapes en diumenge

PATROCINA

Economia

COL·LABOREN

* es pot adaptar per a celíacs

APTACELÍACS

APTACELÍACS

APTACELÍACS

APTACELÍACS

APTACELÍACS

APTACELÍACS

APTACELÍACS


