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Benvolgut, benvolguda, 

Un any més us presentem Volta i Tapa’t, la ruta de 
tapes per Deltebre. Aquesta és la segona edició 
d’una proposta gastronòmica que vam iniciar 
l’any passat amb l’objectiu de remarcar el valor 
del producte i la cuina local, i que complementa 
les diferents jornades gastronòmiques i Mescla, 
la mostra de Gastronomia, Paisatge i Turisme.

En aquesta segona edició, podreu degustar fins 
a 11 tapes apadrinades pel xef Jeroni Castell, 
guardonat amb una estrella Michelin i propietari 
del restaurant Les Moles. Com a govern municipal 
volem agrair la seva contribució en aquest pro-
jecte, així com la participació de tots els bars i 
restaurants que han apostat per aquesta segona 
edició i que amb la seva col·laboració faciliten 
que Deltebre se segueixi enlairant. 

Per tot això, i fins al pròxim 21 d’octubre, us con-
videm a visitar els establiments que participen en 
el Volta i Tapa’t, i a degustar el bo i millor de la 
nostra cuina! Bon profit!

Atentament,  

Lluís Soler i Panisello           
Alcalde de Deltebre



Sushi MC
haMburguesa
de Tonyina

 De dijous a diumenge
 Avinguda Esportiva, 59
 info@sushimc.net 
 www.sushimc.net

1

3,5o 
TaPa

(No iNCLou
beGuDa)

€



Cafè ClàSsiC
ajoblaNCo

 De divendres a diumenge
 Avinguda Esportiva, 79

2

€



DelTa HoTel
FalS “Maki” 
de CraNC blau

 De dimarts a dissabte
 Avinguda del Canal.

   Camí de la Illeta
 reserves@deltahotel.net 
 www.deltahotel.net
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Casa NiCaNor
aManiDa CèSar

 De dijous a diumenge
 Carrer Major, 22
 info@nicanor.cat 
 www.nicanor.cat
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Lo CarriLet XXi
PataTa Brava 
FarCida

 Tots els dies
 Carrer Mestre Carles Itarte, 61
 carrilet21@gmail.com 
 www.locarriletxxi.com
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hoteL ruLl
broTXeTa de 
lLaGoStiNs i BaCÓ

 De dilluns a dissabte 
    de 20.30 h a 22 h
  Avinguda Esportiva,155
 hotelrull@turisrull.com 
 www.hotelrull.com
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resTauraNt 
geno’S
osTra en eSCabetX

 De divendres a diumenge
  Carrer Riu Segre, 13
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eMbarCador XXi
CÒCTel De verMuT, 
taronja i olives 
farCiDes

 Tots els dies
  Carretera del Far de Buda, s/n
 restaurantembarcador@gmail.com 
 restaurant-embarcador.negocio.site
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MerCat MuniCiPaL 
de La Cava Per 
inTerCarNs i 
la botiga de L’eBre
balDana, “rebujóN” de 
Puré de PataTa i alLioli

 Dissabtes de 9 h a 14 h
  Carrer Comerç, 16
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TasCa 3 CanTonS
LlauNa de TelLeriNes
al MoMeNt

 Divendres a partir de les 19.30 h, 
i dissabte i diumenge a partir de les
12 h
 Carrer Estació, 23

1o
Nota: Imatge de recurs que no correspon a la tapa que se servirà.



TasCa 2o de MaiG
bunyol De BaCalLà 
aMb roMesCo

 De divendres a diumenge 
  Plaça Vint de Maig
 tasca20demaig@gmail.com
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jeroNi CaSteLl
Padrí de volTa i TaPa’T
Xef guardonat amb una estrella Michelin i 
propietari del restaurant Les Moles.




