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Oscar Sánchez
Alcalde de Constantí

Des de l’Ajuntament de Constantí celebrem i aplaudim aquesta nova iniciativa de la 
Unió de Botiguers de Constantí i el seu interès en promoure el petit comerç local.
De la mà de la regidoria de Promoció Econòmica, la UBC engega la primera campanya 
destinada a la promoció de la restauració local, on ens oferiran les seves creacions en 
format “tapa i beguda”.
ConConstantí, emmarcat dins de la reconeguda cuina mediterrània, se suma d’aquesta 
manera a moltes d’altres poblacions que, alhora que gaudeixen de la gastronomia, fan 
d’ella un dels pilars de l’oferta turística, per esdevenir un element de dinamització 
econòmica rellevant.
EEls productes autòctons provinents de la mar i del camp són els elements claus de la 
nostra cuina com a base per a l’elaboració d’una gran varietat de plats, tractats amb 
cura per les mans sàvies de tradicions de pagès, d’àvies i de constantinencs i cons-
tantinenques, per projectar Constantí mitjançant la descoberta de la seva oferta gas-
tronòmica.
Veïns, veïnes i participants d’altres municipis, sapigueu que, durant tres caps de set-
mana d’aquest mes de maig, podeu recórrer els vuit establiments adherits a aquesta 
campanya, alhora que també podeu guanyar els diferents premis del sorteig que es rea-
litzarà un cop hagi finalitzat aquesta iniciativa.

Us animo a participar-hi. No us ho podeu perdre!  



Albert Montes
President de la Unió de 
Botiguers de Constantí

Amics, companys, familiars i coneguts d’ arreu, els propers dies iniciem la nostra “I Edició 
DTapes de Constantí”, la primera de moltes, on tothom serà benvingut a conèixer la nostra 
vila, voltar pels carrers i degustar les tapes que han elaborat amb molta il·lusió i dedicació 
vuit establiments del món de la restauració, del nostre municipi.
UnaUna ruta gastronòmica on tots hi sortim guanyant, el preu de la “Tapa + Beguda” serà de 
tan sols de 2€ i a mes per participar i votar la millor Tapa, podeu optar a un dels quatre vals 
de compra per valor de 20€ dels comerços adherits a la UBC, i un dinar o sopar a l’esta-
bliment que resulti mes votat .
Animeu-vos a degustar i participar, entre tots podem fer un Constantí millor.

Ens veiem DTapes !!



Divendres 12 de Maig

Pels carrers de Constantí
A les 19h



SERVEI DE TAPES: de 18h. a 20h.
Tel. 977 52 36 31

“Massa arrebossada de pollastre rostit amb espècies, amb 
una base de dues salses, una de formatge xeddar i un altre de 
salsa de tomàquet combinades fent un dibuix d'una senyera.”

Raval St. Cristofol, 71

“BARRETINA FARCIDA”

Pizzeria La Raval1



SERVEI DE TAPES: de 8h. a 13h. i de 17h. a 20h.

“Planxa de formatge mascarpone i bescuit farcit amb melme-
lada de gerds i coronat amb encenalls de xocolata negra i 
pluja de nous, acompanyat de merenga amb sorpresa enigma.” 
Begudes: aigua o coca-cola.

C/ major 44

“E-CAFÈ”

Cafè Major2



SERVEI DE TAPES: de 12h. a 15h.
Tel. 977 52 06 33.

“Bola de patata, ou i carn picada, tot arrebossat i acompan-
yat d́una base de patata amb xili i pebrot.” 

C/ Vidal i Barraquer, 5 

“DELICIA DE PATATA FARCIDA DE LA VILA”

Bar Francolí3



SERVEI DE TAPES: de 12h. a 15h..

“Farcit d́ou dur, carn picada, ceba i espècies acompanyat de 
patata palla.” 

C/ DE LA COMA, 10

“OU KINDER SORPRESA”

Bar del Casal de la Gent Gran4
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Locals Adherits
1-Pizzeria La Raval

2-Cafè Major

3-Bar Francolí

4-Bar del Casal de la Gent Gran

5-El Petit Franckfurt Pasa Puess

6-A2pasos

7-El Casino

8-Bar El Tractor
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SERVEI DE TAPES: de 11h. a 15h..
Tel. 977 52 04 64

“Mini hamburguesa amb ceba, tomàquet, pebrot verd, bacó i 
formatge rematat amb un ou fregit de guatlla” 

C/ sant feliu, 4

“LA MINI PASA PUEESS”

El Petit Frankfurt Pasa Puess5



SERVEI DE TAPES: Dissabtes de 10h. a 14h. i de 17h. a 20:30h.
Diumenge de 10h. a 13h.
Tel. 977 78 65 36

“Empanada farcida de ceba, bolets Xiitake, formatge brie ma-
cerat amb oli d́oliva verge extra i taronja.”

C/ sant sebastià, 6-8

“EMPANADA PIRULETA”

A2pasos6



SERVEI DE TAPES: de 20h. a 23h. 
Tel. 977 52 58 35

“Kojak farcit d́avellana, festucs, foie, sal i prebre, tot 
caramelitzat”

C/ major, 13

“KOJAK DE FOIE”

El Casino7



SERVEI DE TAPES: de 12h. a 15h.
Tel. 629 90 48 15 

“Pasta fil-lo farcida de gamba, bacó, tomàquet cherry i 
formatge provolone”

C/ reus, 10

“ĹAMAGATALL DE LA GAMBA”

Bar El Tractor8



“BASES DEL CONCURS I PREMI A LA MILLOR TAPA”



“SEGELLA LES TAPES”

1-Pizzeria 
La Raval

2-Cafè Major 3-Bar Francolí

4-Bar del Casal 
de la Gent Gran

5-El Petit 
Franckfurt 
Pasa Puess

6-A2pasos 7-El Casino 8-Bar El Tractor



Nom:
Adreça:
Tel:                   Població:
Mail:

“PUNTUA LES TAPES”

1-Pizzeria La Raval

2-Cafè Major

3-Bar Francolí

4-Bar del Casal de la Gent Gran

5-El Petit Franckfurt Pasa Puess

6-A2pasos

7-El Casino

8-Bar El Tractor

“Senyala amb una X la millor tapa”






