
La Marina 
TapeaPASSAPORT

BASES DEL SORTEIG

Des de l’11 de juny al 2 de juliol pots participar en el sorteig d’una estada d’hotel, a 
l’Hostal Estrella de Rupit (habitació doble superior i esmorzar inclòs) per a dues 

persones. Per participar has de fer la ruta completa ’La Marina Tapea’.

1. Empleneu el passaport que us lliuraran en els establiments participants a ’La Marina Tapea’.
2. No oblideu indicar el vostre nom i cognoms i un telèfon de contacte que se us pugui localitzar.
3. Han d’estar les 9 caselles segellades per cada establiment participant conforme heu fet la beguda 
+ tapa per 3.45€.
4. Valoreu en el passaport la millor tapa.
5. Una vegada feta la ruta completa i el passaport sellegat es dipositarà a ’La Placeta d’en Manu’ i 
’Jojoto’
6. El sorteig d’un únic premi d’una estada d’hotel, a l’Hostal Estrella de Rupit (habitació doble 
superior i esmorzar inclòs) per a dues persones, es realitzarà el dia 13 de juliol.
7. Entre tots els passaports , per mitjà de sorteig es seleccionarà un. Es trucarà fins a 3 vegades el 
número de telèfon que ha indicat el client. Si després de 3 trucades no ha estat possible la localització 
es procedirà a seleccionar un altre agraciat amb el mateixos mecanismes i així consecutivament 
fins que es contacti amb un/a guanyador/a, el/la guanyador haurà de presentar-se a les oficines 
de l’Associació de Comerciants de la Marina i acreditar la seva identitat amb qualsevol document 
original.
8. La persona guanyadora autoritza l’obtenció d’imatges en forma de fotografía i gravacions 
audiovisuals, cedint els seus drets d’imatge, que seran captades a l’entrega del premi. Aquestes 
imatges seran utilitzades exclusivament com a material per a activitats de dinamització i promoció 
comercial.
9. Tots els establiments participants a la campanya hauran de ser identificats pel cartell promocional.
10. L’organització resoldrà qualsevol cas no previst en aquestes bases. El fet de participar en el 
sorteig implica l’acceptació de les bases.

 

Nom i cognoms  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     

Telèfon .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Núm. de la millor tapa .  .  .  .  .  .  .  .  .  

@ComerciantslaMarina             
@comerciantslamarina      

www.comerciantslamarina.cat



3,45€ 
TAPA + BEGUDA

La Marina 
Tapea
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JOJOTO

Cachapa negre

Truita de blat de moro  farcida de calamar 
en tempura, melmelada de llimona i 

maionesa dolça

Ferrocarrils Catalans, 43

FOC BLAU

Bunyol amb ensaladilla

Bunyol de bacallà amb ensaladilla

Passeig de la Zona Franca, 174

PALACIO MANDARIN

Nigiris flamejats i sake

Nigiri de salmó flamejat amb salsa yakitori 
i formatge fresc philadelphia i Nigiri de 

Peix mantega flamejat amb salsa yakitori, 
cibolet I sèsam  amb  xupito de sake

Passeig de la Zona Franca, 241

TABERNA DEL CONDE

Volcà de sabors

Vedella farcida de sípia.

Carrer de la Foneria, 46

BAR PADDOCK

Broqueta Paddock

broqueta de pop a la gallega amb patates 

revolcones

 Passeig de la Zona Franca, 149

RESTRAURANT  
ENRIC I PAU

Almadraba

Dau de tonyina confitada amb salsa tàrtara

Carrer de la Mineria, 4

LAS PALMERAS

Bocinet del pecat

Mini hamburguesa vedella amb 
formatge  de cabra coronada amb ceba 

caramelitzada

Carrer de la Mare de Déu de 
Port, 252

BAR JUEVES

Polllastre Pakora

Cruixents de pollastre amb farina de cigró,  

espècies.  Plat típic de la Índia.

Passeig de la Zona Franca, 151

LA PLACETA  
D’EN MANU

Explosió de sabors

Caneló melós ibèric amb bolets variats i 
crema de foie 

Gran Via de les Corts Catalanes, 
144 local 2 interior

Cada divendres de 19.00h a 23.00h 
de l’11 de juny al 2 de juliol


