
RUTATAPA      
PORCA2019

De divendres 11 a diumenge 27 de gener de 2019
   Vine i degusta les tapes de la sisena Ruta Tapa Porca 2018, disponibles a 14 
establiments diferents i totes elaborades amb ingredients provinents del porc.
Totes les tapes aniran acompanyades d’una canya de cervesa, una copa de vi 
blanc o negre, o d’aigua, al preu de 3 €.

Les butlletes es podran dipositar a l’Ajuntament fins al dia 31 de gener. 
El sorteig es realitzarà en directe a Ràdio Móra d’Ebre.

Degusta les Tapes més porques a Móra d’Ebre!! OING OING!!

Organitza: Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Móra d’Ebre

HOSTAL 
GASTRONÒMIC

COL·LABORADORS 

PiscolabisPOLIESPORTIU

CAFÈ
noissette

I no t’oblidis de votar per la millor Tapa Porca 2019!

Per cada tapa, obtindràs una pegatina amb el nom de l’establiment. 

Omple una butlleta amb 6 pegatines diferents i entraràs en el sorteig                    

d’una escapada per a dues persones a l’Hotel Mas Mariassa, 

gentilesa dels establiments participants.



2  POLIESPORTIU
C/ Girasol, 27
977 401 182

Horari de servei: de dilluns a diumenge 
de 11 a 13 hores i de 20 a 22.30 hores.

La galta
Galta de porc sense os, 
saltejat de ceba i xampinyons, i 
reducció de vi i mel. 

1  LA BEERRERIA
Av. Comarques Catalanes, 82  
977 402 744

Horari de servei: de dilluns a 
divendres de 19 a 21 hores i dissabte 
de 12 a 14 hores i de 19 a 21 hores.

PORKGUB
Torrada de 
carn estofada de porc, 
llit de ceba caramel•litzada i 
guarnició. 



  

3  PISCOLABIS
Av. Comarques Catalanes, 52  
977 403 561

Horari de servei: divendres i dissabte 
de 13 a 16 hores i de 20.30 a 23 hores.

Bohemian rhapsody
Bomba de patata, carn picada, 
all i oli, i salsa picant. 

4  HOSTAL GASTRONÒMIC LA CREU
Av. Comarques Catalanes, 75 
977 400 707

Horari de servei: de dijous a diumenge 
de 12 a 13.30 hores, i dissabte 
també de 19 a 21 hores.

Tocapilotes
Mandonguilla de porc 
al Pedro Ximénez, cruixent 
de sèpia i micro brots.



5  CAFÈ COMARQUES
Av. Comarques Catalanes, 61 
647 411 209

Horari de servei: de dijous i divendres 
de 17 a 21 hores, dissabte i diumenge 
de 11 a 13 hores i de 17 a 21 hores.

Els tres porquets
Pa amb llonganissa, xistorra, 
botifarra, pebrots de Padrón 
i salsa romesco.

6   BAR AVENIDA
Av. Comarques Catalanes, 20 
977 401 509

Horari de servei: de dijous a diumenge 
de 13 a 16 hores i de 19 a 23 hores.

Chiftele a la rumana
Mandonguilles de porc i vedella, 
salsa i espècies típiques de 
Romania. 



8  BAR BRASERIA TURÚ
Av. Comarques Catalanes, 5
977 400 102

Horari de servei: de dilluns a dijous 
de 20.00 a 22 hores  i dissabte 
de 13 a 14.30 i de  20 a 21.30 hores.

L’esparracada
Llonganissa oberta al damunt de 
barqueta, remenat de verduretes i 
bolets, xips de remolatxa i balsàmic 
de vi dolç.

La més dolça
La més dolça tapa de secret de 
porc, poma, ceba, fruits secs 
i sala de Pedro Ximénez. 

7 SOTA DE COPES
Av. Comarques Catalanes, 10
608 135 850

Horari de servei: de dimarts a diumenge 
de 19 a 21 hores.

TAPATÉ
Pa de fetge casolà i 
gelatina de poma.



10  LLAMINERIES 1987
C/ Bonaire, 3
977 400 886

Horari de servei: de dijous a dissabte 
de 18.0 a 22 hores i diumenge de 19 a 22 hores.

Homenatge al chimi dominicà
Carn “mechada” estil americà, 
saltejat de verdures cruixents 
i tres salses.

9  BAR MEGALÍTIC
C/ Antoni Asens, 15
606 977 582

Horari de servei: divendres i dissabte 
de 19 a 22 hores.

La ribera en flor
Botifarra blanca, formatge gratinat i 
ratlladura de poma.



12  LIBERTY
C/ Isabel, 7
639 884 410

Horari de servei: de dilluns a divendres de 16 
a 00 hores, dissabte de 11 a 3 hores 
i diumenge de 11 a 00 hores. 

Llesca bacona
Truita de blat farcida de pernil 
serrà, formatge Brie i melmelada 
de figues.

11   CAFÈ NOISETTE
Plaça de Dalt, 7
877 912 209

Horari de servei: de dilluns a dijous de 
12 a 21 hores, divendres i 
dissabte de 12 a 22 hores.

D’une bouchée
Mollet de botifarra ibèrica, 
formatge de cabra i mel.



14  7 DE RIBERA
HOSTAL AGROBOTIGA
Plaça de la Verge, 9
977 403 426

Horari de servei: de dilluns a diumenge 
de 9 a 13 hores.

Esmorzar amb llaüt
Paté artesà d’aubergínia i 
carabassa i llaüt d’embotit de porc.

13  PIZZERIA 
CARUSSO’S
C/ Santa Madrona, 34
977 401 810

Horari de servei: de dijous a diumenge 
de 11 a 13 hores i de 19 a 21.30 hores.

Trinxat de la cerdanya
Col i patata trinxat i barrejat amb 
botifarra

Porchetta de lazio
Porchetta farcida d’herbes, crema 
de carabassa i reducció de vi 
negre.


