Torna la Mostra
Gastronòmica,
una oportunitat
per degustar el
talent i la qualitat
de la restauració
colomenca

DIVENDRES 13 / NIT
NOM DEL
PARTICIPANT

NOM DEL PLAT

PREU

NARA

Nigiri de papada

5€

LA CUINA DE LOLI

Caneló de rostit amb beixamel tradicional

5€

TABERNA GAUDIR

Taco de pulled de vedella Angus

5€

LA CREP

Crep de Nuttella i tarrina de maduixada

RESTAURANT GERMAN'S
I LA FORMATGETA

Patata German's

DON MARTIN

Melós de vedella amb formatge de cabra en
rotlle, patata tallada a rodelles o encenalls de
foie-gras semicuit

MILANO

butifarró negre

EL CANTÓ DEL VI

crep 5 €
gelat 4 €
patata 5 €

6€

5€
6€

LA SENDA

Costelletes de porc cuinades a baixa
temperatura

5€

EL RACÓ
DE TORRIBERA

Paella de marisc del Racó amb pa casolà d’all

6€

Hamburguesa vegana amb brioix de

XÒCALA

5€

VINOTECA

DEGUSTACIÓ

PREU

ARRIBES DE DUERO

Degustació de vins i vermut

2/3/4€

BODEGA TERMES

Degustació de vins i vermut

2/3/4€

LES TANINES

Degustació de vins i vermut

2/3/4 €

Benvinguts i benvingudes a la Mostra Gastronòmica de Santa Coloma de Gramenet, un esdeveniment molt especial que forma part de la Primavera
Gastronòmica, amb la qual estem desplegant diferents iniciatives per donar suport al sector de la
restauració local. La Mostra serà un punt de trobada
cultural i gastronòmic que ens permetrà descobrir i
redescobrir el talent, la qualitat i la diversitat de les
propostes culinàries dels establiments participants.
La Mostra Gastronòmica és un exemple més de la
necessària col·laboració i suma de voluntats entre
el sector privat —l’Agrupació del Comerç i la Indúsla Universitat de Barcelona a través del Campus de
de promocionar la nostra ciutat i continuar consolidant-la com a referent metropolità en clau de qualitat i diversitat gastronòmiques.
Però darrere del factor gastronòmic i lúdic, amb la
Mostra i totes les iniciatives englobades en la Primavera Gastronòmica – La guia ‘Sabors’ i el programa
‘Santa Coloma deGusta’, entre altres- volem continuar impulsant i enfortint l’economia local en claus
de creixement i foment de l’ocupació estable. Com a
alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet m’omple
d’il·lusió poder-vos anunciar el retorn d’aquest esdeveniment únic que celebrarem al parc d’Europa,
ges que ens oferiran en exclusiva els restauradors i
les restauradores de la ciutat. De ben segur que serà
un plaer per als nostres sentits!

La Mostra Gastronòmica és vida!
Núria Parlon Gil

Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

HOrari MOstra
GastrOnÒmica
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Divendres de 18 a 00 h
Dissabte de 12 a 16 h i de 19 a 00 h
Diumenge de 12 a 16 h

10/5/22 15:38

DISSABTE 14 / MIGDIA
NOM DEL
PARTICIPANT

NOM DEL PLAT

PREU

NARA

Nigiri de papada

5€

LA CUINA DE LOLI

Fideuada mixta amb allioli

5€

TABERNA GAUDIR

Taco de pulled de vedella Angus

5€

LA CREP

Crep de Nuttella i tarrina de maduixada

RESTAURANT GERMAN'S
I LA FORMATGETA

Calamar farcit i pastís de formatge

DON MARTIN

crep 5 €
gelat 4 €
calamar 6 €
pastís 3 €

Melós de vedella amb formatge de cabra en
rotlle, patata tallada a rodelles o encenalls de
foie-gras semicuit

La Mostra aposta per la
sostenibilitat i el reciclatge

6€

MILANO

Bacallà de la iaia amb romesco i mongeta
blanca

5€

La Mostra Gastronòmica colomenca es caracteritzarà, una edició més, per la tasca en favor
de l’ús de materials sostenibles i reciclables. El
gots per a les begudes, els refrescos i també per
a la cervesa seran de material reciclable.

EL RACÓ
DE TORRIBERA

Paella de marisc del Racó amb pa casolà d’all

6€

Hamburguesa vegana amb brioix de

XÒCALA

5€

S’han de comprar tiquets
per pagar les consumicions

VINOTECA

DEGUSTACIÓ

PREU

ARRIBES DE DUERO

Degustació de vins i vermut

2/3/4€

BODEGA TERMES

Degustació de vins i vermut

2/3/4€

LES TANINES

Degustació de vins i vermut

2/3/4 €

HOrari MOstra
GastrOnÒmica
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/

Divendres de 18 a 00 h
Dissabte de 12 a 16 h i de 19 a 00 h
Diumenge de 12 a 16 h

Totes les consumicions que s’oferiran en els
estands de la Mostra Gastronòmica s’hauran
de pagar a cadascuna de les casetes amb uns
tiquets que s’han imprès especialment per a
aquesta ocasió.
L’organització disposa d’un estand propi,
situat a una banda de la Mostra, on es vendran
aquests tiquets que tindran diferents valors. Els
usuaris podran adquirir els diferents productes
que s’oferiran en els estands de restauració i
begudes. La quantitat que es podrà adquirir
serà lliure.
i cadascun dels establiments participants s’hi
segons la consumició triada.

10/5/22 15:38

DISSABTE 14 / NIT
NOM DEL
PARTICIPANT

NOM DEL PLAT

PREU

NARA

Nigiri de papada

5€

LA CUINA DE LOLI

Caneló de rostit amb beixamel
tradicional

5€

TABERNA GAUDIR

Taco de pulled de vedella Angus

5€

LA CREP

Crep de Nuttella i tarrina de maduixada

RESTAURANT GERMAN'S
I LA FORMATGETA

Patata German’s

DON MARTIN

Melós de vedella amb formatge de cabra en
rotlle, patata tallada a rodelles o encenalls de
foie-gras semicuit

MILANO

botifarró negre

crep 5 €
gelat 4 €
patata 5 €

6€

5€

EL CANTÓ DEL VI

Filet ibèric amb crema de castanyes

5€

LA SENDA

Costelletes de porc cuinades a baixa
temperatura

5€

EL RACÓ
DE TORRIBERA

Paella de marisc del Racó amb pa casolà d’all

6€

A més dels estands, l’organització ha previst
col·locar barres altes perquè la gent pugui prendre les consumicions còmodament. La regidoria
de Promoció de Ciutat i Turisme amb la col·laboració de la regidoria de Comerç vol que la
Mostra Gastronòmica sigui inclusiva i, per això,
col·locarà també barres baixes perquè puguin
acomodar-s’hi persones amb mobilitat reduïda
que utilitzin cadira de rodes. També es prendran
siguin un impediment per al pas.

Hamburguesa vegana amb brioix de

XÒCALA

5€

VINOTECA

DEGUSTACIÓ

PREU

ARRIBES DE DUERO

Degustació de vins i vermut

2/3/4€

BODEGA TERMES

Degustació de vins i vermut

2/3/4€

LES TANINES

Degustació de vins i vermut

2/3/4 €

HOrari MOstra
GastrOnÒmica
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Una mostra inclusiva amb
barres altes i baixes

/

Divendres de 18 a 00 h
Dissabte de 12 a 16 h i de 19 a 00 h
Diumenge de 12 a 16 h

10/5/22 15:39

DIUMENGE 15 / MIGDIA
NOM DEL
PARTICIPANT

NOM DEL PLAT

PREU

NARA

Nigiri de papada

5€

TABERNA GAUDIR

Taco de pulled de vedella Angus

5€

RESTAURANT GERMAN’S
I LA FORMATGETA

Calamar farcit i pastís de formatge

DON MARTIN

Melós de vedella amb formatge de cabra en
rotlle, patata tallada a rodelles o encenalls de
foie-gras semicuit

MILANO

botifarró negre

calamar 6 €
pastís 3 €
6€

5€

LA CUINA DE LOLI

Fideuada mixta amb allioli

5€

EL RACÓ
DE TORRIBERA

Paella de marisc del Racó amb pa casolà d’all

6€

VERAT

Curri thai de pollastre amb arròs basmati

6€

Hamburguesa vegana amb brioix de

XÒCALA

5€

Copes de cristall amb logo
per endur-se a casa
Les begudes alcohòliques, vins i caves, se
serviran amb una copa de cristall especialment
fabricada per a Santa Coloma Gastronòmica, la
marca registrada per la regidoria de Promoció
de Ciutat i Turisme per a les activitats enogastronòmiques del municipi. Per això durà aquest
50 cèntims d’euro i les persones que l’adquireixin de manera opcional se la podran dur a casa.

VINOTECA

DEGUSTACIÓ

PREU

ARRIBES DE DUERO

Degustació de vins i vermut

2/3/4€

BODEGA TERMES

Degustació de vins i vermut

2/3/4€

HOrari MOstra
GastrOnÒmica
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La Mostra en dades
Enguany, participaran un total de dotze restauradors i restauradores, hi hauran 3 Vinoteques i
2 barres de refrescos, aigua i cafè.

Divendres de 18 a 00 h
Dissabte de 12 a 16 h i de 19 a 00 h
Diumenge de 12 a 16 h

10/5/22 15:39

