
RUTA DE TAPES 
DE TARDOR '17

BAR COCO CAFÈ
 Puré gustós amb 

costella de porc 

Rollets de carn picada amb 

crema de formatge

a segellar per l'establiment

PÒDIUMPop a la Sochantre 

Melós de vedella al vi 

negre i xampinyó

Bar Coco Cafè,Pòdium,  La Llar ,la Vaqueria,Mas Masdeu,les Xiques i la Llar d'Infants  

ens oferian dos tapes per establiment.Recordem que heu de tenir la butlleta emplenada 

amb els 6 bars que hi participen per entrar al sorteig del Xec Regal per valor de 100 €.Per 

completar la ruta no caldrà el segell de  la  Llar d'Infants Bressol del Delta . Qui el tingui 

però, entrarà al sorteig d’un lot de productes de la farmàcia. La tapa de la Llar d’Infants 

forma part del projecte les nostres arrels i servirà per treballar la gastronomia de les 

nostres terres.A més la tapa estarà elaborada i servida pels petits de la llar 

d’infants .L'horari per realitzar la Ruta serà de 11.30 a 14.30 h als matins i de 18.00 a 

22.00 h per la tarda.Les butlletes segellades s'hauran de dipositar a l'ajuntament de 

l'Aldea abans del dia 27 d'octubre.El sorteig  es farà el 3 de novembre. La ruta de tapes 

de tardor compta amb 3 premis:Xec Regal per valor de 100 €,lot de productes de la 

farmàcia i  1 lot de productes de proximitat per les fotos simpàtiques que ens pengeu a 

l'Instagram laldea.cat amb l'etiqueta  #tastalaldea. Bona ruta  !!!                          

Pop amb puré de 

patata

Llesca de pa de pagès amb 

caballa escabetxada i les 

seues verdures

LA LLAR

Pop en allioli de mel

 Rabo de tardor

LA VAQUERIA

Torrada de porro i brie 

amb olives negres

Banh Mi mini baguet amb una 

combinació de paté,carn 

rostida i verdures adobades

LES XIQUES

Remenat de bolets i 

verduretes amb 

sobrassada

Broqueta de pollastre al 

curry, quinoa i carxofes

MAS MASDEU

Nuvolet màgic de 

merengue

sol de pebrot 

amb patata

suc natural de llimona o taronja

RESTAURANT 

PETIT XEF 

BRESSOL DEL 

DELTA
 18,19 i 20 octubre de 17 a 19 h i el dissabte 21 

octubre de 11.30 a 13.30 i de 18.30 a 20.30 h. Per 

completar la ruta no caldrà el segell de Llar 

d'Infants. Qui el tingui però, entrarà al sorteig 

d’un lot de productes de la farmàcia. 

 #tastalaldea



Nom

cognoms

telf. correu


