
DIJOUS a DIUMENGE ≥2018 
del 22 de febrer a l’11 de març
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Cassoleta Allipebre

Plaça dels Furs, 1 // 645 901 911
Mapa: B5  

Calamars Paqui amb salsa Meri

Calamars banyats 
amb salsa meri.

Al·lèrgens: 2. 3. 4. 

BAR PAQUI

El Mosset de l’Albufera

Ronda de l’Est s/n  // 96 044 73 08
Mapa: C6

Conviccions

Torrada, humus, 
xoriço, ibèric, 
pebrera i julivert 
fresc.

Al·lèrgens: 1. 10. 14. 

TABERNA LOLA0201
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Les Nostres Braves

Plaça Corts Valencianes, 19 // 96 203 28 16
Mapa: C6   

Saquet

Pasta brick, 
verdureta, botifarra 
i panses. Regat amb 
salsa de soja i mel.

Al·lèrgens: 1. 3. 8. 14. 

CORTS VALENCIANES 

Escalivada Masereta

Mercat de Catarroja // 617 812 539
   Horari: Dissabte vesprada i Diumenge tancat

Mapa: D5  

Faves Masereta

Torrada de pa de poble 
cuit en forn de llenya, 
amb una base d’allioli 
i coberta d’escalivada 
amb moixama. 
Productes procedents del 
mercat de Catarroja.

Al·lèrgens: 1. 4. 

Torrada de pa de 
poble cuit en forn 
de llenya, amb faves 
baby i alls tendres, 
cuinades al punt amb 
un poc de sobrassada 
ibèrica i mel. Productes 
procedents del mercat de 
Catarroja.

Al·lèrgens: 1. 

LA MASERETA
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Paella Deconstruida

C/ Músico José Manuel Izquierdo, 16 // 666 951 773
Mapa: E6    

Falsa Xocolata amb Xurros

Coca d’arròs, 
crema de 
bajoqueta i garrofó 
amb pollastre i 
conill esmollat 
acompanyat de 
caviar de romer i 
espuma de carxofa.

Al·lèrgens: 1. 2.

RESTAURANTE VIU

Muntadet de Llom

C/ Joaquim Escrivá i Peiró, 19  // 620 828 911
Mapa: E2 

Tapa Tempus

Pa, llom i salsa al 
pebre.

Al·lèrgens: 7.

Botifarra, formatge 
de cabra i ceba 
caramelitzada.

Al·lèrgens: 7.

CAFÉ TEMPUS
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Pastís de Carabassa i Taronja

C/ Josep Serra i Carsí, 11 // 678 043 790
Horari: Dissabte vesprada tancat
Mapa: D1  

Niu de Mandonguilles

Pastís casolà 
de carabassa i 
formatge cremós 
amb matisos de 
taronja amarga.

Al·lèrgens: 1. 2. 3. 9.

«Tartaleta» de 
pasta fullada amb 
mandonguilles 
casolanes i pisto.

Al·lèrgens: 1. 2. 3. 9. 10. 

DOLÇ DE LLET

Zagal

C/ Asturias, 1 // 96 184 32 87
Mapa: C3     

«Perrito Cabrito»

Mini entrepà, de 
llonganissa casolana, 
formatge de cabra, 
salsa «picantita», 
ceba cruixent, rucula i 
melmelada de pinya.

Al·lèrgens: 1. 3.

Mini entrepà amb 
marineta, formatge 
fumat, ceba potxada 
i compota de vi.

Al·lèrgens: 1. 3. 12.

MARTIN VIC
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Bunyols d’Allipebre Casolans

C/ Filiberto Rodrigo amb C/Asturias Baix 7 // 96 143 33 90
Mapa: C2

Brise de Costelles d’Ibèric Brasejades

Versió del 
tradicional allipebre 
on els bunyols 
d’anguila  es fan de 
pa per a sucar en la 
salsa.

Al·lèrgens: 2. 3. 4.

Mini Brise de 
pasta fullada amb 
costelles d’Ibèric 
rostides i brasejades 
a la graella amb 
salsa barbacoa 
casolana.

Al·lèrgens: 1. 

NOVEMBRE

Bunyol d’Allipebre d’Anguila amb Cremós

C/ Filiberto Rodrigo, 19 // 96 127 07 12
     Horari: Diumenge tancat

Mapa: C2

Mini Hamburguesa de Carrillada, Albergínia i Brie

Bunyol d’allipebre 
d’anguila amb 
cremós del seu suc 
a la taronja i ametla 
torrada.

Al·lèrgens: 1. 2. 4..

Mini hamburguesa 
de carrillada ibèrica 
amb mousse 
d’albergínia, i 
camembert suau 
d’ovella.

Al·lèrgens: 1. 3. 10. 

ALIAGA
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Taco Discada

Av. Blasco Ibáñez, 9 // 96 117 29 10
Mapa: B3

Arepa de Dacsa 

Arepa de dacsa 
farcida de pollastre 
a l’ast, crema grega 
i ceba adobada.

Al·lèrgens: 3.

Coca de blat amb 
guisat de vedella 
amb ceba, pebre, 
cansalada i xoriço, 
enciam, tomaca 
fresca i crema 
«cheddar».

Al·lèrgens: 1. 3.

11 DE CALLE

Gotet de Formatges amb Crema de Bolets i Perles de Tòfona Blanca

C/ Mestre Francesc Larrodé, 1 // 96 026 26 91
Mapa: B2

Bacallà en Tempura amb Crema de Pebre Tricolor i Pa Pergamena

Bacallà en tempura 
amb pebre 
caramelitzat i perles 
d’oliva negra i brots 
d’all.

Al·lèrgens: 1. 2. 4. 10. 

Gotet de crema 
de bolets amb 
mascarpone i 
parmesà, amb 
perles d’oli d’oliva i 
tòfona blanca.

Al·lèrgens: 3.

LA CAMILA
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Remenat de Botifarra i alguna cosa més

Av. Blasco Ibáñez, 7 // 657 918 027
Mapa: A2     

Pisto del Monte

Tomaca fregida 
amb pebre verd i 
llonganissa clàssica.

Al·lèrgens: 3. 14.

Ceba, pebre verd, ou 
i botifarra d’arròs.

Al·lèrgens: 2. 8.

MONTEVIDEO

INFORMACIÓ Addicional

Av. Generalitat Valenciana, 3 // 678 538 371
Horari: De Dimarts a Divendres a partir de les 19:00 h.

Dissabte i Diumenge a partir de les 16:00 h.
Mapa: A2

Spritz

Beguda d’aperitiu 
d’origen italià, 
combinant cava, 
aperol i soda, en la 
seua justa mesura, 
per a prendre ben 
freda.

TITTO BARROCO

1. cereals amb gluten 2. crustacis 3. ous 4. peix 5. cacaus 6. soia 
7. làctics 8. fruits de corfa 9. api 10. mostassa 11. grans de sèsam 
12. sulfits 13. mol·luscs 14. Tramussos

Al·lèrgens

Tapa Autòctona

 4€



Si vols optar als 
regals, has d’obtindre 
tres segells diferents 
i votar la teua millor 
tapa.

Si vols optar als 
regals, has d’obtindre 
tres segells diferents 
i votar la teua millor 
tapa.

Si vols optar als 
regals, has d’obtindre 
tres segells diferents 
i votar la teua millor 
tapa.
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PROVAR LES TAPES TÉ PREMI:
 
Prova les tapes dels diferents establiments i vota la que més t’agrade. 
Entraràs en un sorteig i pots guanyar:

•Un sopar per a 2 persones en els establiments participants.

 
Sols  has de demanar el teu segell en els establiments en els quals 
proves la tapa, i amb 3 segells diferents ja pots participar.
Emplena el cupó amb les teues dades personals i vota la teua tapa fa-
vorita i la teua tapa autòctona.
 
A més, comprar en el comerç local també té premi, ja que entraràs en 
el sorteig d’un xec valorat en 100€ patrocinat per ACYPE. Has de tindre 
dos segells diferents de comerços associats a ACYPE, juntament amb 
els tres d’hostaleria.
 
Sort! I gaudeix de la gastronomia i el comerç local.

* Les dades personals incloses en els bitllets seran tractats per ACYPE, incorporant-se a un fitxer de 
dades personals, la finalitat de les quals és la de realitzar les les funciones necessàries per a la gestió i 
tramitació corresponent del present concurs de TAPA-RROJA. Es poden exercir els drets d’accés, rectifi-
cació, cancel·lació i oposició davant ACYPE per via postal a l’adreça C/ Amalio Monforte, 2 de Catarroja o 
remetent correu electrònic a l’adreça info@acype.com.



Nom:............................................................Cognom: ..........................................
telèfon: ........................................................DNI: .................................................
Nom Tapa favorita: ...............................................................................................
       Nom Tapa Autòctona favorita: .......................................................................

Nom:............................................................Cognom: ..........................................
telèfon: ........................................................DNI: .................................................
Nom Tapa favorita: ...............................................................................................
       Nom Tapa Autòctona favorita: .......................................................................

Nom:............................................................Cognom: ..........................................
telèfon: ........................................................DNI: .................................................
Nom Tapa favorita: ...............................................................................................
       Nom Tapa Autòctona favorita: .......................................................................

Nom:............................................................Cognom: ..........................................
telèfon: ........................................................DNI: .................................................
Nom Tapa favorita: ...............................................................................................
       Nom Tapa Autòctona favorita: .......................................................................

Si vols optar al regal d’Acype, ací els teus segells d’establiments de Acype Si vols optar al regal d’Acype, ací els teus segells d’establiments de Acype
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L’Ajuntament de Catarroja ha editat un total de 3.000 exemplars amb un cost de 1.422,66€, disseny, 
impressió i IVA 21% inclós. Cost unitari: 0,474€ per exemplar.

www.comerciodecatarroja.com

www.catarroja.es

       /acypecatarroja

SI VOLS MÉS INFORMACIÓ:

Si vols optar als 
regals, has d’obtindre 
tres segells diferents 
i votar la teua millor 
tapa.



Disseny: aliques.com - Fotografia: libertadzanon.com

Asociación de Comerciantes
y Pequeños Empresarios 


