X RUTA DE
LA TAPA
de Borriana

del 3 de maig al 2 de juny de 2019
3€ tapa + beguda

1. AL NATURAL, producto artesanal
Mercat municipal, parades 5, 10-14 i 23
“Ací sí que hi ha platja”
Pa artesà de Borriana, tomaca natural, bonítol en salaó,
algues wakame, tires d’agar-agar, sèsam blanc, maionesa
de plàncton, oli d'oliva verge extra de les Useres, all, orenga
i sal.
Divendres, de 18 a 22 h. Dissabte, de 12 a 14 h i de 18 a
22 h. Diumenge de 12 a 14 h.
2. EL NUEVO PATRICK
C/ Sant Vicent, 33
“Carpaccio de manetes de porc”
Pa, manetes de porc, ceba caramel·litzada i formatge
manxec.
De dimarts a dissabte, de 13 a 16 h i de 19.30 a 22.30 h.
Diumenge, de 13 a 16 h.
3. RESTAURANT CASINO CAIXA RURAL
C/ la Carrera, 17
“Torrada Caixa Rural”
Pa, samfaina, pit de pollastre i ou.
De dilluns a dijous, de 18 a 20 h. Divendres i dissabte, de
11 a 22 h. Diumenge, de 18 a 20 h.

4. CAFETERIA EL RAVAL
C/ el Raval, 35
“Crep de la terreta”
Crep amb confitura de tomaca, formatge de cabra i
botifarra d'arròs.
De dilluns a dissabte, de 12 a 13.30 h i de 16.30 a 20 h.
5. GASTRO-BAR CA LA ROSA
C/ Roberto Rosello Gasch, 3
“Mel de romer”
Pa torrat, ceba caramel·litzada amb mel de romer,
abadejo, farina i mel.
Dimecres i dijous, de 19 a 21 h. Divendres i dissabte de
19 a 23 h.
6. RESTAURANT DA PAOLO
C/ Sant Vicent, 34
“Ensalada de carxofa amb cecina de Lleó”
Creïlla, carxofa, dauets de cecina de Lleó, oli de Sant
Mateu, germinats de ravenets rosa.
De dimarts a dissabte, de 19 a 21 h.

7. RESTAURANT EL MESTRAL
C/ Major, 9
“Essències de la mar”
Polp, llagostí, creïlla, brots tendres i salsa de marisc.
De dilluns a dijous, de 13 a 15 h i de 18 a 22 h. Divendres i
dissabte, de 13 a 15 h i de 18 a 20.30 h. Diumenge tancat.
8. RESTAURANT CAFETERIA EL PRÍNCIPE
Pl. de les Monges
“Bombeta d’or”
Creïlles, llom de porc, ceba morada, tomaca, pimentó,
albergina, oli d'oliva, farina de blat, llet, ou, oli de gira-sol.
Salsa: maionesa, allioli o salsa brava.
De dijous a diumenge, d'11 a 21 h.
9. SCALA RESTAURANTE
C/ Barranquet, 1
“Croquetó Borrianer”
Carxofa, coent, llet, farina i ou.
De dimarts a diumenge, de 12 a 13.30 h i de 20.30 a
21.30h.

10. SALVA WINGS
C/ Federico Garcia Moliner, 13
“Gramma burguer especial”
Pa d’hamburguesa, encisam, tomaqueta valenciana, carn
de borrianer, formatge de Catí i salsa del terreny.
De diumenge a dijous, de 18 a 20 h. Divendres i dissabte,
de 13 a 14 h.
11. QUIN CAFÈ
C/ Ample, 2
“Quin comboi”
Carn picada de porc i vedella amb verdures, espècies,
ou, pa ratllat, fruits secs, salses, formatge, melmelada,
oli d’oliva del Maestrat.
De dilluns a divendres, de 10 a 23 h. Dissabte, de 10 a
20 h. Diumenge, de 10 a 14 h.
12. FERROCARRIL LOUNGE CAFÉ
C/ la Tanda, 2
“Espelta bonika”
Pa d'espelta, formatge mozzarella, meló, pernil, cirerols,
orenga i oli d'oliva.
*Còctel amb alcohol de sucs tropicals i cachaça
De dilluns a diumenge, de 16 a 24 h.

13. BAR BOCATERÍA LA PEDRETA
Av. Llombai, 12
“Rotllets de carn amb col sobre coca de dacsa”
Carn de porc, carn de vedella, col agra, arròs, ceba, oli,
sémola de dacsa, timó, nata, pimentó, pebre, pebre roig.
De dilluns a divendres, de 17 a 23 h. Dissabte i diumenge,
de 8 a 24 h.

14. TIN & POT
Av. Mediterrània, 9
“Piquillo i coent... Quin plaer!”
Pimentó del piquillo, coent de Borriana i salsa especial.
De dimarts a divendres, de 19.30 fins al tancament.
Dissabte i diumenge, de 12.30 a 14.30 h i de 19.30 fins al
tancament. Dilluns tancat.
15. BAR BOCATERIA ESLA
Pl. de la Mercé, 9
“Àfrica i Martín”
Carxofes de Benicarló, pernil, bolets, nata, oli d'oliva, ou,
anous. Brots tendres i coco com a part de la decoració.
De dilluns a dijous, d'11 a 13 h i de 18 a 19.30 h. Divendres,
d'11 a 13 h i de 18 a 21 h. Dissabte, de 12 a 14 h i de
19 a 21 h.

16. BAR CAFETERIA DOLCE
C/ l’Escorredor, 82 dreta
“Parfait de xocolata”
Bescuit casolà amb oli d'oliva de l'Alt Palància, crema
pastissera (cacau 100%), nata combinació vegetal (sucre
10%).
De dilluns a diumenge, de 10 a 14 h i de 17.30 a 21 h.
17. RESTAURANTE LA MARIA
C/ l’Escorredor, 82 esquerra
“Corfa secreta”
Corfa de blat amb oli d'oliva d'Alt Palància, pernil, crema
de formatge i gamba.
De dilluns a diumenge, de 10 a 14 h i de 17.30 a 21 h.
18. RESTAURANT NÀUTIC BORRIANA
Zona de servei, s/n
“Sabrosona”
Pa, botifarra a l'estil nàutic, formatge de cabra, tomaca
confitada i pimentó de Padrón.
Divendres, de 18 a 20.30 h. Dissabte, d'11 a 13 h i de
18 a 20.30 h.

19. POLIFUNCIONAL LA SERRATELLA
C/ Bélgica, s/n
“La Dolça”
Pa, rellom, formatge, salsa de gerd.
Divendres i dissabte, de 17 a 20 h. Diumenge, d'11 a 13h
i de 17 a 20 h.
20. TRÒPIC
C/ el Raval, 16
“Tarongina xocolatada”
Pastís de xocolate intens amb tocs de taronja de Borriana
i Peta Zetas.
Dijous i divendres, de 17 a 20 h. Dissabte i diumenge, de
9.30 a 13 h i de 17 a 20 h.
21. BÓMBORA GASTRO- HELADERÍA
Pl. Estany Colombrí, 1
“Bómbola”
Croquetó de creïlla i ibèric, ou i espècies.
De dilluns a diumenge, de 12 a 14 h i de 18 a 20 h.

22. EL RINCÓN DE CLAUDIA
Av. Mediterrània, 10
“Fruits del Mediterrani”
Pa d’anous, panses, brots tendres, peix ( emperadorabadejo- salmó) fumat, cebollí, sèsam, tomaca cherry,
amanits amb oli d'oliva de la Serra d’Espadà, llima i salsa
soja.
De dilluns a diumenge, d'11.30 a 14 h i de 18 a 20 h.
Dimarts tancat.
23. FORN DEL CARRER MAJOR
C/ Major, 8
“Cupcake de Tiramisú”
Farina, ous, sucre, café, xocolate, formatge mascarpone,
mantega, llet i llevat.
Divendres, de 9 a 13.30 h i de 16 a 18 h. Dissabte, de 9
a 14 h i de 17 a 20 h. Diumenge, de 9 a 13 h.
24. CAFETERIA LA PLACETA
C/ Tarancon, 2
“Polp de terra grateu”
Polp, creïlla, pebre roig, allioli i torrada de pa.
Divendres i dissabte, de 12 a 14 h i de 19 fins al
tancament.

25. LA CABANENCA
Mercat municipal, parades 46 a 49
“El pinxo de truita de creïlles amb carpaccio de coent”
Ou, creïlla, coent de Borriana, sal i pebre.
Divendres, de 19 a 23 h. Dissabte, de 12 a 14 h i de 19
a 23 h.
26. RESTAURANT EL ARENAL
Zona de servei, s/n (edifici Cofraria de Pescadors)

“La gamba dorment en llit de calamarset”
Coca de calamarset amb allioli negre en llit d'arròs,
acompanyat amb gamba cruixent.
De dilluns a diumenge, d'11.30 a 12.30 h i de 19 a 20.30 h.
27. RESTAURANTE LA JORGERIA
C/ l’Aigua, 25
“Steak Tartar “La Jorgeria””
Rellom de bou, tàpera, ceba, mostassa antiga i oli de la
Serra d’Espadà.
Divendres i dissabte, de 19.30 a 21 h.

28. BAR MARUJA
Pl. Pla de Sant Blai, 4
“Taco de porc al carajillo”
Coca de dacsa, brots mixtos, formatge ratllat, carn de
porc, rom, canyella, café, llima, ceba, sal i pebre.
Divendres, de 20 a 22 h. Dissabte, de 19.30 a 22.30 h.
29. FRANKFURT PARRIS
C/ Major, 21
“Parris hot”
Frankfurt (carn de porc, gelatina, espècies variades
i formatge), farina, sal, aigua, llevat, ceba, creïlla de
proximitat, oli del Maestrat, salsa de tomaca i mostassa.
De dilluns a diumenge, de 13.30 fins al tancament. Dijous
tancat.

30. BAR ESTRELLA
C/ el Raval, 6
“Polp a la gallega amb torrada”
Polp, tomaca, pimentó, sal, pebre, pa, ceba, all i poma.
De dimarts a diumenge, de 10 a 22 h. Dilluns tancat.
31. LA PINTXERIA
Mercat municipal, parades 2 i 16
“Capote de grana i or”
Cua de bou amb creïlla ofegada en oli del Maestrat,
pimentó del piquillo i magrana de Borriol acompanyada
de carxofa de Benicarló.
Divendres, de 20 a 22 h. Dissabte, de 19 a 22 h.

BASES X RUTA DE LA TAPA
- La Ruta de la Tapa se celebrarà del 3 de maig al 2 de juny
de 2019.
- Tots aquells que desitgen realitzar la ruta hauran de portar
obligatòriament el seu passaport.
- Les diferents tapes que componen la ruta tenen un preu fix
de 3 € en el qual s'inclou tapa i beguda (aigua, refresc, vi o
mitjana).
- Cada establiment segellarà la seua marca en el passaport
justificant així la consecució de cada fita.
- Hi ha establiments amb horaris limitats per a la degustació
de la tapa, aquests estan indicats en el passaport. Es recomana
comprovar l'horari abans de visitar el local.
- S'habilitarà a l'Ajuntament una bústia de queixes. Cada
local disposarà d'un talonari de reclamacions, que estarà a
la disposició del client. El talonari disposarà de dues parts,
l'una per a emplenar i entregar a l'Ajuntament i l'altra per
al mateix local, a fi de garantir i facilitar les al·legacions que
aquest puga fer. No es tindran en compte aquelles queixes
que no es presenten a l'Ajuntament.
- Entre totes aquelles persones que aconseguisquen segellar
en 10 fites del passaport se sortejaran dos premis: per un
costat, un cofre de viatge «Mil y unas noches de ensueño»
que inclou dos nits amb desdejuni o una nit amb desdejuni
i sopar o visita a celler o spa per a 2 persones; per
l’altre, una estada de cap de setmana 2 pax
en mitja pensió, habitació doble, amb un
circuit spa inclòs, al Gran Hotel

Peníscola (amb data de gaudi fins al 31 d'octubre de 2019,
subjecte a disponibilitat, excepte juliol i agost) més un sopar
al restaurant Scala per a dues persones.
- Les persones que desitgen participar en aquest sorteig
hauran d'entregar el passaport, amb els 10 segells, una
vegada iniciada la ruta i fins al dia 7 de juny a l'Oficina de
Turisme de l'Ajuntament de Borriana (accés pel c/ Major) o a
les urnes dels locals participants en la X Ruta de la Tapa. No
seran tinguts en compte aquells passaports entregats amb
menys de 10 segells.
- A més, si tens un smartphone, pots votar a través de
l'aplicació Rutappa. Descarrega't l'aplicació, demana en cada
un dels locals el codi que acredita que has degustat la tapa i
vota per la teua favorita; participaràs en dos sorteigs: d’una
banda, un cofre de viatge «Desconecta tres días» que inclou
dos nits amb desdejuni o una nit amb desdejuni i spa o sopar o
una nit amb desdejuni per a 2 persones; de l’altra, un curs de
6 hores de navegació a l'Escola de la Mar de Borriana (dates
per consultar) més un sopar al restaurant Nàutic de Borriana
per a dues persones.
- El sorteig, entre els vots emesos mitjançant els passaports
o mitjançant Rutappa, es realitzarà el dia 14 de juny de
2019 i el nom de la persona guanyadora es publicarà en el
tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la pàgina de Facebook
de Borriana Turisme.
- La Regidoria de Turisme queda eximida de qualsevol

responsabilitat en el supòsit d'haver-hi algun error en les
dades facilitades, si escau, pels participants, que n'impedira
la identificació. D'igual manera, tampoc serà responsable del
possible incompliment per part dels locals participants en
l'horari o en l'elaboració de la tapa indicats en el passaport.
- Els premis a la primera, segona i tercera millor tapa
seran decidits pel públic participant en la Ruta de la Tapa
en entregar el passaport o votar amb l'aplicació de mòbil
Rutappa.
- El mer fet de dipositar el passaport implica l'acceptació
d'aquestes normes.
- Les dades personals facilitades en entregar el fullet no
seran incorporades a cap fitxer, i seran utilitzades únicament
amb la finalitat de gestionar la participació en el concurs i
procedir a l'entrega del premi, amb la posterior destrucció
dels passaports que no resulten premiats.
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Organitza:

Patrocina:

amb la col.laboració

Descarrega’t l’app i vota la millor tapa

