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Lo Quadro
Tapa guanyadora 2018

Del 15 al 17
i del 22 al 24 de febrer 2019
Niu de pato del Delta amb cruixent d’arròs
i allioli de maçana

(dins de la XXIV Fira de l’Oli
i III Fira de la Garrofa)
Organitza:

Amb la col·laboració:

ASSOCIACIÓ
D’EMPRESARIS
DE JESÚS

FORN DE CARLOS RIPOLLÉS - BARN MODERN - BAR OLÍMPIC - TAVERNA JP BAR RESTAURANT LA GELA - BAR RESTAURANT EQUITOR - BAR LO QUADRO BAR PATA NEGRA - MARISA VERDURETES DEL MERCAT - BAR LES PISCINES RESTAURANT FORQUILLA I GANIVET.
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Vine a Jesús i participa en la 5a Ruta de Tapes, on podràs degustar les 11
tapes disponibles als diferents bars i restaurants del poble.
El preu de la tapa és de 3 € cadascuna i anirà acompanyada de beguda a
escollir.
La ruta estarà en funcionament del 15 al 17 de febrer i del 22 al 24 de febrer
(dins de la XXIV Fira de l’Oli i III Fira de la Garrofa).
Del 15 al 17 de febrer l’horari serà d’11 h a 14 h i de 8 h a 21 h. El cap de
setmana de la XXIV Fira de l’Oli i III Fira de la Garrofa l’horari serà d’11 h a
13 h i de 18 h a 20 h.
Els participants han de completar la ruta de les 11 tapes. Cada establiment
s’encarregarà de segellar la tapa corresponent.
Entre totes les butlletes correctes se sortejaran 5 premis de 100 €, a bescanviar en qualsevol dels bars i restaurants participants en la 5a Ruta de
Tapes o en qualsevol dels establiments i comerços adherits a l’AEJE.
No oblideu indicar quina creieu que és la tapa guanyadora! En farem una
menció especial.
Les butlletes es podran dipositar a qualsevol dels bars o restaurants participants en la 5a Ruta de Tapes o a les oficines de l’EMD fins a l’11 de març.
El sorteig es realitzarà aquella mateixa setmana a l’EMD de Jesús.
Organitza:

ASSOCIACIÓ
D’EMPRESARIS
DE JESÚS

Amb la col·laboració:

Jordi Dassoy - Impressor, Sant Carles de la Ràpita
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