XVIII

Organitza:

Amb el suport de:

www.hospitalet-valldellors.cat
977 823 328 turisme@vandellos-hospitalet.cat

Ja les tenim aquí de nou, del 28 de maig a l’11 de juny se
celebraran les XVIII Jornades Gastronòmiques de la Tonyina
a l’Hospitalet de l’Infant.
Tothom que s’hi apropi per gaudir d’aquestes jornades tindrà l’oportunitat de tastar diverses propostes culinàries,
basades en la qualitat i en la creativitat dels cuiners que,
després de 18 edicions, han instaurat mil i una maneres de
cuinar aquest peix tan típic de la zona.
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Als restaurants participants s’hi podrà triar entre un menú
en què la protagonista és la tonyina, o bé degustar alguna
de les originals Tonyi-Tapes.
No hi falteu!
Ya las tenemos aquí, del 28 de Mayo al 11 de Junio se celebrarán las XVIII Jornadas Gastronómicas del Atún en L’Hospitalet
de l’Infant.
Todo aquel que se acerque para disfrutar de las jornadas tendrá la oportunidad de probar diferentes propuestas culinarias,
basadas en la calidad y en la creatividad de los cocineros que,
en 18 ediciones, han instaurado mil y una formas de cocinar
este pescado tan típico de la zona.
En los restaurantes participantes se podrá escoger entre un
menú donde el protagonista es el atún, o bien degustar alguna
de las originales Tonyi-Tapes.
¡No faltéis!

AMALFI
Via Augusta, 42 I L’HOSPITALET DE L’INFANT I 609 786 677

menú

menú

Ensalada de tomate y atún

Amanida de tomàquet
amb tonyina

Pizza Tonno

Pizza Tonno

Tiramisú

Tiramisú

12,00€

12,00€

tonyi
tapa

Durant les Jornades

Durante las Jornadas

BARCHETTA TONNATTA
AMB BEGUDA INCLOSA

BARCHETTA TONNATTA
CON BEBIDA INCLUIDA

2,50€
Pizzeria
Pizzería

2,50€
De 19h a 00h

Cerveseria Cal Rullo
C/ Galera, 13 I L’HOSPITALET DE L’INFANT I 977 82 25 36

tonyi
tapa

Durante las Jornadas
Viernes, Sábado y Domingo
12h - 16h i 19h – 23h

Durant les Jornades
Divendres, dissabte i diumenge
12h - 16h i 19h – 23h
TONYI-RULLO
AMB BEGUDA INCLOSA

TONYI-RULLO
CON BEBIDA INCLUIDA

2,50€

Mediterrània
Mediterránea

2,50€

12h - 16h
19h - 23h

Dilluns
Lunes

La Cuina d’en Carlos
menú

Ermita de Santa Marina I PRATDIP I 619 390 468

menú

Caps de setmana amb reserva

Fines de semana con reserva

Timbal d’escalivada i tonyina
fumada amb el seu pa torrat

Timbal de escalibada y atún
ahumado con su pan tostado
Lomo de atún rojo a la brasa
con verduritas

Llom de tonyina roja a la
brasa amb verduretes

Tarta de frutos secos
de la tierra

Pastís de fruits secs de la
terra

Vino tinto Montsant

Vi negre del Montsant
36,00€

36,00€

tonyi
tapa

Diada de la Tonyina

Diada del Atún

Mini Clotxa
d’en Carlos
AMB BEGUDA INCLOSA

Mini Clotxa
d’en Carlos
CON BEBIDA INCLUIDA

2,50€
Catalana
Catalana

2,50€
13h - 16h

Dimecres
Miércoles

`

El porro
Port Esportiu, local 10 I l’hospitalet de l’infant I 977 820 687

menú

menú
Todos los días

Tots els dies

Carpaccio de atún

Carpaccio de tonyina

Tostada de escalivada
con atún

Llesca d´escalivada
amb tonyina

Flan o crema catalana

Flam o crema catalana

Terra Alta Clot d´encis

Terra Alta Clot d´encis

20,00€

20,00€

tonyi
tapa

Durant les Jornades
LLESCA D’ESCALIVADA
AMB TONYINA
AMB BEGUDA INCLOSA

2,50€
Mediterrània
Mediterránea

Durante las Jornadas
TOSTADA DE ESCALIvADA
CON ATÚN
CON BEBIDA INCLUIDA

2,50€
20h - 23h

el rebost de la nuri
Hípica Masboquera - Ctra. l’Hospitalet - Mora Km 6,6 I MASBOQUERA I 977 824 157

menú

menú

Tots els dies

Todos los días

Xarrup de porros amb cibulet

Chupito de pUErros
con cebollino

Amanida amb pebrot
escalivat i parmesà

ensalada con piMiento
asado y parmesano

Tonyina a la brasa
amb verdures de temporada

Atún a la brasa con verduras
de temporada

Profiterols de nata amb
xocolata calenta

Profiteroles de nata con
chocolate caliente

L’Arnot - D.O. Terra Alta	
Celler La Botera (Batea)

L’Arnot - D.O. Terra Alta
Celler La Botera (Batea)

18,00€

tonyi

18,00€

tapa

Diada de la Tonyina

Diada del Atún

Clotxa d’escalivada
i tonyina
AMB BEGUDA INCLOSA

“Clotxa” de escalivada
y atún
CON BEBIDA INCLUIDA

2,50€
Cassolana
Casera

2,50€
12h - 16h
20h - 23h

Dilluns
Lunes

El solomillo
menú

Port Esportiu, 1 I L’HOSPITALET DE L’INFANT I 977 823 044

Tots els dies

Todos los días

Aperitiu KIR ROYAL

Aperitivo KIR ROYAL

Broqueta de llagostins
al coco, llima i coriandre

Brocheta de langostinos
al coco, lima y ciliantro
Tataki de atún rojo con chía,
sésamo y wasabi

Tataki de tonyina vermella
amb XIa i sèsam i wasabi

Tarta de la casa

Pastís de la casa

Vino Blanco “Blanc de Pacs”

Vi Blanc “ Blanc de Pacs”

25,00€

menú

tonyi

25,00€

tapa

Durant la Diada

Durante la Diada

HamburgeSa de TONYINA
VERMELLA, sobre maionesa
de wasabi
AMB BEGUDA INCLOSA

Hamburgesa de atún rojo,
sobre mahonesa de wasabi
CON BEBIDA INCLUIDA

2,50€
Mediterrània
Mediterránea

2,50€
13h - 15.30h
20h - 23.30h

Dilluns
Lunes

HS HOTEL SANCHO
Hípica Masboquera - Ctra. l’Hospitalet - Mora Km 6,6 I MASBOQUERA I 977 824 157

menú

menú

Tots els dies

Todos los días

Vermut de Reus amb olives
farcides i xips de patata

Vermut de Reus con aceitunas
rellenas y chips de patata

Canelons casolans
de tonyina i verduretes

Canelones caseros de atún y
verduritas

Suprema de tonyina
a la planxa sobre flors
de carxofa

Suprema de atún a la plancha
sobre flores de alcachofa
Crema de fresa con nata y
escamas de chocolate

crema de maduixa amb nata i
escames de xocolata

Agua, vino y café incluido

Aigua, vi i cafè inclòs
24,50€

tonyi

24,50€

tapa

Durant les Jornades
Caps de setmana en horari de cuina
Mini hamburguesa
de tonyina amb xips
de patata
AMB BEGUDA INCLOSA
2,50€
Mediterrània
Mediterránea

Durante las Jornadas
Fines de semana en horario de cocina
Mini hamburguesa de atún
con chips de patata
CON BEBIDA INCLUIDA
2,50€
20h - 23h

LE P’TIT NORMAND
menú

Vía augusta, 40 I L’HOSPITALET DE L’INFANT I 977 822 373

Tots els dies

Todos los días

Burrito de tonyina marinada
amb salsa agredolça

burrito de atún marinado
con salsa agridulce

Amanida d’endívies amb
tonyina

ensalada de endivias
con atún
solomillo de atún
encebollado en salsa
de tomate

filet de tonyina encebada en
salsa de tomàquet

helados o frutas

Gelat o fruita

L’Arnot (terra alta)

L’Arnot (terra alta)
25,00€

menú

tonyi

25,00€

tapa

Durant les Jornades
13h-16h i 19.30h-22h
Burrito de tonyina
marinada amb salsa
agredolça
AMB BEGUDA INCLOSA
2,50€
Francesa i regional
Francesa y regional

Durante las Jornadas
13h-16h y 19.30h-22h
Burrito de atún marinado
con salsa agridulce
CON BEBIDA INCLUIDA
2,50€
13h - 16h / 19.30h - 23h

`

nautic
Port Esportiu, 43-44 I L’HOSPITALET DE L’INFANT I 977 822 336

menú

menú

Dilluns a divendres amb reserva

Lunes a viernes con reserva

Gaspatxo de síndria
amb tonyina vermella
i “mojo” verd

GAZPACHO DE SANDIA
CON ATÚN ROJO
Y MOJO VERDE
MAGRET DE ATÚN LACADO
CON SÉSAMO, ALGAS Y HELADO
DE WASABI

Magret de tonyina lacat
amb sèsam, algues i gelat
de wasabi

ATÚN CON CHOCOLATE

Tonyina amb xocolata

BLANCO LA POCA VERGONYA
D.O. TARRAGONA

Blanc La Poca Vergonya
DO Tarragona
25,00€

tonyi

25,00€

tapa

Durant les Jornades

Tonyina de Diari
AMB BEGUDA INCLOSA

2,50€
Mediterrània- autor
Mediterránea-autor

Durante las Jornadas

ATÚN DE DIARIO
CON BEBIDA INCLUIDA

2,50€
13h - 15.30h
20h - 23.30h

topolino
C/ Blanca d’Anjou, 12 I L’HOSPITALET DE L’INFANT I 977 823 325

tonyi
tapa

Durant les Jornades

Durante las Jornadas

MOUSSE de tonyina
sobre panet alemany
AMB BEGUDA INCLOSA

MOUSSE de atún
sobre panecillo alemán
CON BEBIDA INCLUIDA

2,50€

Internacional
Internacional

2,50€

18.30h - 23h

Dimarts
Martes

SorteIG

JornadEs

Sorteo

JornadAs

PArticipa
Tots aquells que tastin els menús gastronòmics
de les jornades podran participar en el sorteig de:
Un menú per a dues persones en un dels restaurants
que ofereixen menú de la tonyina en les “XVIII Jornades de la Tonyina de l’Hospitalet de l’Infant”.
ZONA FITNESS. Dos premis d’un val de quatre sessions de tractament d’electroestimulació.
Centre Horus.
Una visita guiada per a dues persones.
ESPAI DE FISIOTERÀPIA I BENESTAR Gemma
Arias. Un premi per a una persona d’una sessió de
relaxació a un llit flotant thermospa. I un premi per a
una persona d’una sessió d’hidromassatge.
PITCH & PUTT LA FIGUEROLA.
Cinc batejos de golf per a dues persones.
ABÁRCATE. Dos parells de sandàlies.
Arenal Stand up PADDLE SURF.
Un bateig de paddle surf per a dues persones.
GLUPS DIVING CENTER.
Un bateig de submarinisme per a dues persones.
AQUUM Spa and Wellness. Dues entrades dobles.
PORT AVENTURA. Cinc entrades dobles.
AQUATONIC. Una entrada doble.
COOPERATIVA DE VANDELLÒS.
Un lot de productes de la terra.
Emplena el formulari que t’entregaran a qualsevol dels restaurants participants a les XVIII Jornades Gastronòmiques de la Tonyina de l’Hospitalet de l’Infant.

PArticipa
Todos aquellos que prueben los menús gastronómicos de las jornadas podrán participar en el
sorteo de:
Un menú para dos personas en uno de los restaurantes que ofrecen menú del atún en las “XVIII Jornadas del Atún de L’Hospitalet de l’Infant”.
ZONA FITNESS. Dos premios de un bono de cuatro
sesiones de tratamiento de electroestimulación.
Centre Horus.
Una visita guiada para dos personas.
ESPAI DE FISIOTERÀPIA I BENESTAR Gemma
Arias. Un premio para una persona de una sesión
de relajación en cama flotante thermospa. Y un premio para una persona de una sesión de hidromasage.
PITCH & PUTT LA FIGUEROLA.
Cinco bautizos de golf para dos personas.
ABÁRCATE. Dos pares de sandalias.
Arenal Stand up PADDLE SURF.
Un bautizo de paddle surf para dos personas.
GLUPS DIVING CENTER.
Un bautizo de submarinismo para dos personas.
AQUUM Spa and Wellness.
Dos entradas dobles.
PORT AVENTURA. Cinco entradas dobles.
AQUATONIC. Una entrada doble.
COOPERATIVA DE VANDELLÒS.
Un lote de productos de la tierra.
Rellena el formulario que te entregarán en cualquier de los restaurantes participantes en las
XVIII Jornadas Gastronómicas del Atún de L’Hospitalet de l’Infant.

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE VANDELLÒS

Agrobotiga

concurs

instagram

#jornadesdelatonyina
#hospitaletdelinfant

PArticipa
La Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant organitza, per primer cop, un
concurs fotogràfic amb motiu de la celebració de les
Jornades de la tonyina a l’Hospitalet de l’Infant del 28
de maig a l’11 de juny.
Condicions
Per ser concursant és condició indispensable ser seguidor de @turisme_hospitalet
Per participar en concurs, les fotografies hauran d’estar
etiquetades com a mínim amb aquests dos hashtags:
#jornadesdelatonyina
#hospitaletdelinfant
Es tindran en compte totes les fotografies etiquetades
del 28 de maig a l’11 de juny de 2017 i que mostrin
imatges relacionades amb la celebració de les Jornades
de la Tonyina i l’Hospitalet de l’Infant i la seva vinculació
amb el mar.
categories
D’aquesta manera, hi haurà dues categories per participar en el concurs.

especial vinculació amb la tonyina com aliment protagonista. Els plats i tapes de la Diada, les diferents propostes
culinàries que s’ofereixen al llarg de les jornades, els restaurants que hi participen, etc...
2_ L’HOSPITALET DE L’INFANT I L’ALMADRAVA
I LA SEVA RELACIÓ AMB EL MAR.
La segona categoria correspon a aquelles imatges que
millor relacionin L’Hospitalet de l’Infant i l’Almadrava
amb el mar i la seva façana litoral.
Procediment
El jurat estarà format per membres de l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
per escollir les 4 imatges finalistes de cada categoria.
El dia 18 de juny es publicaran al compte d’Instagram
@turisme_hospitalet i també a Facebook les 8 imatges
finalistes. S’escollirà com a guanyadora la que hagi obtingut més “likes” en total a les dues xarxes socials fins
a les 22h. del dia de publicació i es comunicarà immediatament.
Premis

1_GASTRONÒMICA.

La fotografia més votada de cada categoria guanyarà
dues entrades a Port Aventura World.

Per una part, entraran a concurs totes les fotos realitzades durant la Diada de la Tonyina (28 de maig) i també
les que durant les jornades gastronòmiques tinguin una

TOTES LES BASES I ALTRES ASPECTES A TENIR EN
COMPTE A www.hospitalet-valldellors.cat
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Establiments participants
Establecimientos participantes
1

Amalfi

6

El Solomillo

2

cerveseria CAL Rullo

7

HS Hotel Sancho

3

La Cuina d’en Carlos

8

Le P’tit Normand

4

El Porro`

9

`
NAutic

5

El Rebost de la Nuri

10

Topolino

Santa
Marina

Pratdip

3

T-310

5
C-44

T-318

Vandellòs Masboquera

L’Almadrava

A

1

2

8

7

10

AP-7

9

A-7
N-340

L’Hospitalet
de l’Infant

4

6

tonyi

28 DE MAIG
Plaça Catalunya I 11h

tapa

amalfi
BARCHETTA
TONNATTA
BARCHETTA
TONNATTA

La Cuina
d’en Carlos
Mini Clotxa d’en
Carlos
Mini “Clotxa” del
Carlos

El Rebost
de la Nuri
Clotxa d’escalivada
i tonyina
“Clotxa” de escaliVada y atún

2,50€

beguda inclosa

Cerveseria
Cal Rullo
Tonyi-Rullo
Tonyi-Rullo

El PorRÒ
llesca d’escalivada
amb tonyina
tostada
de escaliBada
con atún

Hotel Sancho
mini hamburguesa
de tonyina amb xips
de patata
mini hamburguesa
de atún con chips
de patata

tonyi

28 DE MAYO
Plaça Catalunya I 11h

tapa

restaurant
le p’tit normand
Burrito de tonyina
marinada amb salsa
agredolça
Burrito de atún
marinado con salsa
agridulce

El Solomillo
HamburgeSa
de TONYINA VERMELLA,
sobre maionesa
de wasabi
Hamburgesa de atún
rojo, sobre mahonesa
de wasabi

2,50€

BEBIDA INCLUIDA

`

nautic
Tonyina de diari
Atún de diario

Topolino
MOUSSE de tonyina
sobre panet
alemany
MOUSSE de atún
sobre panecillo
alemán

Participa-hi!!!
Fes la teva valoració de les tapes i participa en el sorteig que
se celebrarà durant la Diada.
Haz tu valoración de las tapas y participa en el sorteo que se
celebrará durante la Diada.

