


Benvolgut i benvolguda,

Us presentem una nova edició del Volta i Tapa’t, 
la ruta de tapes per Deltebre. Aquest és el tercer 
any que organitzem una proposta gastronòmica 
que es consolida amb més participants i amb la 
qual podem assolir un doble objectiu. Per una 
banda, posar en valor el nostre producte i la nos-
tra cuina local, i, per altra banda, complementar 
les diferents jornades gastronòmiques i la fira 
Mescla, que justament aquest 2019 ha rebut el 
premi a millor fira de les Terres de l’Ebre. 

En aquesta tercera edició podreu degustar fins a 
14 tapes apadrinades pel xef Rafel Múria, un jove 
emergent de la cuina del nostre territori. Com a 
govern municipal volem agrair la seva contribu-
ció en aquest projecte, així com la participació 
de tots els bars i restaurants que han apostat per 
aquesta tercera edició i que amb la seva col·la-
boració faciliten la projecció de la marca Delte-
bre.

Per tot això, i fins al pròxim 10 de novembre, us 
convidem a visitar els establiments que partici-
pen en el Volta i Tapa’t, i a degustar el bo i millor 
de la nostra cuina! Bon profit!

Atentament,

Lluís Soler i Panisello           

L’ALCALDE



Rafel Muria arriba a Cornudella amb 23 anys, de 
la mà del Celler Ronadelles, per inaugurar una 
nova etapa del restaurant Quatre Molins. Des del 
primer moment, té la intenció de fer una cuina 
contemporània que dibuixi els paisatges de la 
nostra terra. A Quatre Molins tracta de reivindicar 
els productes i varietats autòctones per actualit-
zar la tradició culinària.

Rafel és nascut al Perelló en una família de llarga 
tradició abellera. Crescut entre flors i eixams, la 
mel defineix el seu imaginari més íntim aconse-
guint un llenguatge absolutament personal i nou.
 
Rafel Muria és un xef senzill, humil, aparentment 
vergonyós i amb la inquietud del que vol apren-
dre cada dia.

Aquesta humilitat no li ha impedit seguir reco-
llint èxits: guanyador de l’exigent concurs na-
cional de gastronomia Tonyina Roja Balfegó 
(Xef Balfegó) en la seva edició de 2018. La seva 
Royal de Sangatxo de Tonyina Roja li va arren-
car 100 punts a Martín Berasategui, la puntuació 
màxima. La seva meteòrica carrera s’accelera 
encara més amb la selecció com a candidat a 
Cuiner Revelació Madrid Fusión 2019. Aquesta 
nominació el va fer saltar definitivament a la pri-
mera línia, situant-lo com un dels xefs a tenir en 
compte dins de l’escena gastronòmica nacional.

el xef
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vols guanyar Un lot 
de productes del territori
i dels vins guanyadors 
del concurs de Mescla’19?
 Descobreix com fer-ho a la darrera pàgina! 



CAFETERIA 
BAR 9 
Tempura 
del padrón

De dilluns a diumenge d’11 a 
15 h i de 18 a 20 h 
Tanca els dimecres

Av. Germans Carsí, 36
Tel. 977 489 850 

www.bar9deltebre.com

TASCA 20 
DE MAIG
CANELÓ de salmó 
amb alvocat i 
xips d’oliva

Divendres i dissabte 
de 19 a 22.30 h

Plaça Vint de Maig, s/n
Tel. 977 482 332
 



RESTAURANT 
RULL
Torrada de foie 
amb anguila 
fumada

Divendres i dissabte de 20.30 h 
a 22 h. Finalitza servei el dia 2

Av. Esportiva, 155
Tel. 977 487 728

www.hotelrull.com

LA 
FARTANERA
Taco D’ALBERGÍNIA 
amb tÀrtar de
tonyina i puré 
D’ALBERGÍNIA
De dilluns a diumenge de 
12 a16 h i de 20 a 22.30 h. 
Tanca els dimarts

Av. Esportiva, 141
Tel. 621 225 188



GRANJA GIL
Mousse de 
mascarpone, pinya
caramel·litzada 
amb mel de romaní 
i crumble amb 
pol·len fresc

de dijous a diumenge 
de 8 a 13 h i de 17 a19 h

Av. Goles de l’Ebre, 167
Tel. 607 165 475

BAMBÚ 
BURGUER
Cansalada a baixa 
temperatura amb 
bolets en ESCABETX 
i pa bao
De dilluns a diumenge 
Tanca els dimarts

Av. Goles de l’Ebre, 184 
Tel. 622 443 197
 



MERCAT 
MUNICIPAL
Ravioli de 
baldana amb 
boqueró i mel 
de romaní
Dissabte de 9.30 a13.30 h

C. Comerç, 16
Tel. 610 316 942

CAFETERIA  
NICANOR
Arròs socarrat
De dimecres a divendres 
de 20 a 21.30 h. Dissabte i 
diumenge de 12 a 13.30 h

C. Major, 22
Tel. 977 480 062

www.nicanor.cat
 



SUSHI MC
EntrePA de 
xapadillo 
d’anguila amb 
alga nori i 
GINGEBRE
De dilluns a diumenge de 20
a 21.30 h. Tanca els dimarts

Av. Esportiva, 59
Tel. 626 830 723

www.sushimc.net

`
LO CARRILET 
XXI
Bunyols de 
bacalLA
De dijous a diumenge de 20 
a 22.30 h

C. Mestre Carlos Itarte, 61
Tel. 977 480 103

www.locarriletxxi.com
 

`



RESTAURANT 
L’EMBARCADOR
xxi
Got de sardina, 
alvocat i gelatina 
D’ESTRAGÓ
De divendres a diumenge 
de 12 a 15 h

Ctra. Far de Buda, s/n
Tel. 696 545 153

restaurant-embarcador.negocio.site

LO RACONET 
DE FERMIN
Musclos, llet 
de tigre i quicos
De divendres a diumenge 
de 12 a 13.30 h

Passeig Marítim, 56
Tel. 877 990 548



RESTAURANT 
GALATXO
ENDÍVIA, formatge 
blau i mel de 
romaní amb 
pol·len fresc
Dissabte i diumenge
de 12 a 15 h

Camí del Càmping, 22
Tel. 722 377 277

MOSQUITO
Ou ferrat 
amb llagostí
i sepionet
De dijous a diumenge 
de 12 a 16 h

Club Nàutic Riumar
Tel. 637 182 468



butlleta dades de contacte

 Nom:              

 Cognoms:

 Adreça electrònica:

 Telèfon: 

 Soc major de 18 anys

vota les millors tapes

Bases del concurs a www.deltebre.cat

Un cop emplenada la butlleta de votació amb les dades de contacte, l’hauràs de 
dipositar a les urnes que trobaràs a l’EAC de l’Ajuntament de Deltebre i a l’EAC 
de Riumar (consultar horaris a les bases). L’Ajuntament de Deltebre es posarà en 
contacte amb el guanyador del sorteig per concretar el dia i l’hora per lliurar-li el 
premi. Promoció vàlida per a majors de 18 anys. L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE 
és el responsable del tractament de les dades personals proporcionades sota el 
seu consentiment i l’informa que aquestes dades seran tractades en conformitat 
amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el 
Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la Llei Orgànica (ES) 15/1999 de 
13 de novembre (LOPD), amb la finalitat de realitzar el sorteig, després del mateix 
no seran tractades informàticament i es destruiran un cop hagin passat trenta 
dies de l’acabament de l’activitat. Així mateix, s’informa que pot exercir els drets 
d’accés, rectificació i supressió de les seves dades i les de limitació i oposició al 
seu tractament dirigint-se a l’Ajuntament de Deltebre, a la Plaça Vint de Maig,1 - 
43580 Deltebre (Tarragona).
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PASSAPORT

REPÚBLICA
DE LA TAPA
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segell 3
nucli urbà
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PASSAPORT

REPÚBLICA
DE LA TAPA

Emplena la butlleta 
amb les teves dades1

OMPLI el Passaport 
Volta i tapa’t amb els 
6 segells

2

VAlOrA els 
establiments que han 
servit les millors 
tapes

3

El sorteig
Es realitzarà el dia 28 de novembre 
a l’Ajuntament de Deltebre i es 
retransmetrà en directe per les xarxes 
socials. Les bases es poden 
consultar al web de l’Ajuntament 
(www.deltebre.cat)
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