XIV RUTA
DE LA TAPA
La Ruta de la Tapa de Vila-real és l’esdeveniment
gastronòmic en el seu gènere més antic de la
província de Castelló.
Aquest any 2022 realitzem la nostra XIV edició,
novament tornem a aconseguir l’excel·lència
manifestada en l’alta qualitat de les nostres tapes
tradicionals i en les d’innovació.
Així, doncs, veïns i visitants poden preparar-se
per a gaudir d’un esdeveniment excepcional que
provocarà intenses emocions culinàries i que situa
a Vila-real en el lideratge gastronòmic, en una
dimensió molt nostra d’entendre la bona cuina: les
tapes.
Gràcies i bona Ruta!

MODALIDAD
DE LAS TAPAS

TUS
PREMIOS

» Tapa de lliure elecció.

Visita els establiments que participen en la
XIV Ruta de la Tapa de Vila-real del 29 de setembre
al 23 d’octubre de 2022, de dijous a diumenge
(excepte aquells locals que pels seus horaris
d’obertura estipulats tanquen els diumenges) de
12.00 a 14.00 i de 19.00 a 21.00 hores.

» Tapa de lliure elaboració, el principal ingredient
de la qual és la taronja. Segons el criteri del
restaurador, pot ser dolça o salada.
» El preu de cada tapa serà de 4,00 euros (QUATRE
EUROS) i inclou una beguda (canya de cervesa
o quinto, copa de vi, aigua orefresc, segons
establisca el local). En el supòsit 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 ara barreja, mistela o
semblants.

Ompli el tapaport amb vuit segells de vuit
establiments diferents. Diposita’l en qualsevol urna
que els establiments tenen per a la XIV Ruta de la
Tapa 2022 i participa en el sorteig de cinc sopars
per a dues persones i regals sorpresa.
Tasta-les i vota!

BARS
I RESTAURANTS
PARTICIPANTS

Cada establiment informarà, a petició dels clients, dels al·lèrgens
que conté cada tapa, seguint la normativa legal.
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01

Birbar. Espai Gastronòmic

// Av. Cedre, 41

*No se serveixen tapes els diumenges

Coca valenciana

Coca de l’àvia

Pebrera, tomaca, ceba, botifarra, salsa teriyaki, farina i mantega

Farina, sucre, nata, taronja, xocolate i ous

Es pot adaptar per a celíacs

Es pot adaptar per a celíacs

01

02

Bocatería Lluïsos

// Av. Murà, 12

*No se serveixen tapes els diumenges

Sàndwitx de pollastre

Brownie de taronja

Pa de motlle, pit esmicolat, encisam, ou bollit i salsa rosa

Taronja, plàtan, dàtils, cigrons, xocolate pur, ou i nous

Apta per a celíacs

02

03

Bonica Tasca-Bar

// C/ Pare Molina, 3

*No se serveixen tapes els diumenges

Viatge marí

Cotxineta de la terreta

Pa, amanida casolana, tonyina, piparres i hoisin

Pa, cap de llom, maionesa, taronja i ceba

03

04

Booncata

// Av. Mediterrani, 8

Sana i natural

Sobre el teu llom

Salmó, formatge fresc, tomaques cherry, cebollí, formatge, sèsam, alvocat
i salsa kimchi

Banana, bacallà, tomaca, wasabi, pasta fil·lo i mussolina de taronja

04

05

Ca Esteve

// Pl. Colom, 16

05

Deu anys després, croqueta d’Ayet

Cruixent de taronja ibèrica

Gambes, all, llet, farina, pa, creïlla, canonges i salsa americana

Pasta fil·lo, galta de porc ibèric, carlota, ceba, cebollí, taronja i vermut de
taronja

06

El Caldero Rojo

// C/ Ambaixador Mascarell, 2

*No se serveixen tapes els diumenges

06

Rellomello amb salsa de bolets

Mojito amb xocolate i llet merengada

Rellomello, bolets, pebrera, ceba, all, bovril i foie

Sucre, menta, llima, taronja, llet, xocolate, nata, xantana, quallada, gelatina,
rom, llet i ou

07

El Cortijo

// C/ Ducat d’Atenes, 10

*No se serveixen tapes els diumenges

07

Crep de pollastre amb salsa de xampinyons

Cochinita pibil amb taronja glacejada

Farina, xampinyons, ou, llet, ceba, all, pollastre i nata

Coqueta, porc, espècies, ceba, xili, taronja, pebrera, comí, clau d’espècia, all,
sal, celiandre i brots

08

Els XIII

// Ptge. Escultor Ortells, 1

08

Brioix Els XIII, Judes

Azrael

Pa brioix, xoriç torrat, pebrera verda, ceba seca, salsa de iogurt i salsa de
gerd

Pa de motle, formatge cremette, melmelada de taronja casolana, mantega,
llet i xocolate blanc

09

La Rosca

// C/ Pintor Bosch, 8

*No se serveixen tapes els diumenges

Go-free

La faula de la gamba i el musclo

Gofre de creïlla, confitura de tomaca seca, mousse de formatge, canonges
i pols de pernil

Pa de gamba, musclo, maionesa de wasabi, taronja i porro

09

10

Pantomima Tapes i Brases

// C/ Pare Molina, 11

10

Cavalla amb textures

Ceviche de cloïssa amb llet de type de taronja

Cavalla, brots, llet de coco, oli i sèsam

Llet de coco, taronja, cloïssa, gingebre, bitxo, oli, tomaca, jalapeño, pebrera
i cumquat

Apta per a celíacs

Apta per a celíacs

11

Parrilla Argentina El Gaucho

// Pl. Colom, 18

*No se serveixen tapes els diumenges

Hamburguesa criolla

Sàndwitx gelat haranfin

Pa, carn picada, pebreres, maionesa o mostassa i chimichurri

Nata, galeta, crema de cacau i melmelada de taronja

11

12

Pico de Gallo

// C/ Pare Molina, 4

Crep de gallina i xiitake

Perla de taronja

Crep, beixamel de parmesà, gallina, tomaques cherry confitades i oli de
romer

Nata, formatge, taronja, mantega i farina

12

13

Restaurant El Casino

// Pl. Vila, 3

*No se serveixen tapes els diumenges

13

Cassoleta de cua de bou i bolets

Orange cake

Cua de bou, ceba, vi negre, bolets de temporada, creïlla, tòfona, oli, sal i llet

Farina d’espelta, sucre moreno, suc de taronja, ratlladura de taronja, carlota,
nata i formatge de Catí

14

Restaurant Bárbaro

// C/ Pere Gil, 11

Caneló d’alvocat farcit de txangurro

L’explosiva

Alvocat, txangurro, pa torrat, panses i mel

Taronja, gambes, beixamel, sobrassada i panko

14

15

Tejemaneje Bar

// C/ Pare Molina, 2

*No se serveixen tapes els diumenges

Croqueta thai

Somni taronja

Croquetó casolà de musclo, curri vermell i maionesa de llima

Bescuit de xocolate, crema de cacauet blanca, taronja i panís

15

XIV RUTA
DE LA TAPA

Vila-real 2022

TAPAPORT

VOLS OPTAR AL SORTEIG D’UN DELS SOPARS?
EL TAPAPORT HA DE PORTAR VUIT SEGELLS DE VUIT
ESTABLIMENTS DIFERENTS.
PARTICIPA I GUANYA!

1

2

3

4

5

6

7

8

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 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’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, us heu
d’adreçar per escrit a l’Ajuntament. 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 dels d’altres administracions públiques que siguen necessaris.
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LA TEUA OPINIÓ ENS
AJUDA A MILLORAR
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Birbar Espai Gastronòmic Valencià

Av. Cedre, 41

Bocatería Lluïsos

Av. Murà, 12

Bonica Tasca-Bar

C/ Pare Molina, 3

Booncata

Av. Mediterrani, 8

Ca Esteve

Pl. Colom, 16

El Caldero Rojo

C/ Ambaixador Mascarell, 2

El Cortijo

C/ Ducat d'Atenes, 10

Els XIII

Ptge. Escultor Ortells, 1

La Rosca

C/ Pintor Bosch, 8

Pantomima Tapes i Brases

C/ Pare Molina, 11

Parrilla Argentina El Gaucho

Pl. Colom, 18

Pico de Gallo

C/ Pare Molina, 4

Restaurant El Casino

Pl. Vila, 3

Restaurant Bárbaro

C/ Pere Gil, 11

Tejemaneje Bar

C/ Pare Molina, 2

