


1 Cambalache 
Plaça Xúquer, 2 B

2 BocaterÍa Soliera  
Plaça Soliera

Chuwaka

Cua de bou, salsa amb maionesa coenta, 
porro fregit sobre pa de sègol

Porón pulpero

Polp, formatge de “te� lla” fumat gallec, pimentó 
i oli sobre pa gallec

Porón pulpero

Polp, formatge de “te� lla” fumat gallec, pimentó 

Criollito

Xoriço 
argen� , 
lletuga, 
tomaca, 
muntat sobre 
pa banyat en 
salsa � pica 
argen� na

Alitas golosas

Aletes de pollastre al forn, banyades en salsa de 
mostassa i espècies

Alitas golosas

Aletes de pollastre al forn, banyades en salsa de 



3 Don Jamon Tasca 
Plaça Església, 6 B

4 Xupla t els dits 
Gabriel Miró, 7

Arròs de l’Albufera

Arròs, fetge d’ànec, alls tendres, oli d’oliva, 
colorant, pebrot dolç, ceba i tomaca 

Ces� tas rellenas

Pa de motle, poma, sucre, formatge de cabra i 
ou de guatlla

Cordobesa Salmorejo

Salmorejo a l’es� l cordovés amb encenalls de 
pernil

Tosta Alfredo

Carn de porc en salsa 
andalusa

Tosta Alfredo

Carn de porc en salsa 

Dissabte se serviran tapes fi ns a les 21:30 h
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5 Hr. Bonavista      
Juan XXIII, 2

6 Bar HamburgueserÍa 
Speed            Lepanto, 37

Causa de cangrejo

Pesto a base de creïlla en combinació amb polpa 
de carranc, sal, llima, api, maionesa i un toc coent

Chicharrones de cerdo

Pa, moniato, porc, ceba, sal i 
llima

Chicharrones de cerdo

Pa, moniato, porc, ceba, sal i 

Bombón de salmón 

Bola de formatge mozzarella, pesto i 
salmó

Solomillo con salsa PX

Rellom amb salsa de ceba, vi dolç i 
salpebrat

Solomillo con salsa PX



7 The Winchester          
Jaume I, 9

8 Chill Out      
Plaça Casota, 8

Pampanasa

Llom ibèric, tomaca, all , julivert i 
salsa xef

Croqueta chipirón

CalamarsetCalamarset

Miyagi chiwen

Pollastre marinat cruixent amb crema wasabi, 
barbacoa i verdures agridolces

Blueberry mini burger

Mini hamburguesa de porc, formatge de cabra, 
salsa de nabius i rúca

Blueberry mini burger

Mini hamburguesa de porc, formatge de cabra, 



9 Bar La Palmera 
Sant Francesc, 56

10 Bar El Teu Lloc   
Sedaví, 8 B

El doradito

Albergina al 
vapor,formatge 
de cabra a la 
planxa, ceba 
caramelitzada, 
i formatge 
per a gra� nar, 
embolicat en 
un saquet de 
massa brie

Cuatro delicias

Plàtan fregit, salsa amb carlota, all, pebre negre, 
tomaca fregida, cansalada fumada i ou de guatlla

Cuatro delicias

Plàtan fregit, salsa amb carlota, all, pebre negre, 

Pastel de atún membrillo y cebolla 
crujiente sobre base de croissant

Ou, tonyina, maionesa, surimi, pebrot de piquillo, 
olives, codony i ceba cruixent

Capricho de navarra relleno

Pebrot piquillo, bacallà, farina, ceba, all, oli de 
girasol, julivert, salsa tomaca fregida, nata, vi blanc, 
pebre blanc.

Capricho de navarra relleno

Pebrot piquillo, bacallà, farina, ceba, all, oli de 
girasol, julivert, salsa tomaca fregida, nata, vi blanc, 

Dissabte se serviran tapes fi ns a les 22 h



Eimar TaperÍa 
Mestre Palau, 98

12 CervecerÍa     
Tentaciones   Doctor 

Fleming 19 B

Carrillada al vino � nto, sobre 
cama de pure de patata y romero

Galta de vedella, creïlles, llet, aigua, 
romaní, pa

Roquefort a la sidra con 
salmón y nueces

Formatge rocafort, sidra, salmó, nous, pa

salmón y nueces

Formatge rocafort, sidra, salmó, nous, pa

Langos� no embol� no con 
hilo de patata suprema

Llagos�  i creïlla

Empanadilla “Rebeca”

Pa de motle, ou, tomaca, tonyina i maionesa

Empanadilla “Rebeca”

11

Dissabte se serviran tapes fi ns a les 21 h, 
diumenge tancat



CafeterÍa Ocean  
Ausiàs March, 20 B

14Ktira Food and 
Drink  Mestre Serrano, 36 B

Cachapa con pollo (tor� ta de 
maiz dulce con guiso de pollo)

Tor� ta de 
dacsa dolça 
amb pollastre 
guisat 
esgarrat

Chipirones con ajos � ernos y 
gambas y tosta de pan

Calamarsets, 
alls tendres, 
gambes i pa 
torrat

Chipirones con ajos � ernos y 
gambas y tosta de pan

Calamarsets, 
alls tendres, 
gambes i pa 

Camember con base de 
mermelada de tomate

Formatge 
brie fregit 
amb 
melmelada 
de tomaca, 
pa torrat

Ensaladilla de verano

Creïlla, carlota, tonyina, pèsols, 
maionesa

Ensaladilla de verano

Creïlla, carlota, tonyina, pèsols, 

13



En la esquinita te 
espero  Sant Joan de Ribera, 14

16 Giroa             
Ctra. Benetússer, 1 B

Taco de rabo de toro y 
castañas

Cua de 
bou, 
cruixent 
de blat, 
verdures, 
castanyes

Timbal vegetariano con 
mermelada de setas y vinagreta 
de trufas

Verdures, 
formatge 
de cabra, 
melmelada 
de shitake, 
plàtan

mermelada de setas y vinagreta 

Verdures, 

Campestre

Broqueta de pollastre al curri, formatge, 
bolets,salsa de mel i mostassa, crema de frijoles

Joselito

Magre de porc i verdures

Joselito

15



El Pintxito           
Colombicultura, 7

18 Cocinarte 
Sant Antoni, 9

Pincho Izaguerri

Pebrot roig, verd, tomaca fregida, all, bacallà, 
farina, ou, llet, sal

Pincho trampantojo

Carn picada, pa ratllat, julivert, comí, pebre, 
ceba, tomaca, creïlla, oli, farina, reducció de 
Pedro Ximénez, ou

Pincho trampantojo

Carn picada, pa ratllat, julivert, comí, pebre, 

Mollete de codillo

Mollete 
de braó 
esgarrat amb 
micromesclum, 
ceba en 
vinagre, ou dur 
i mostassa a 
la mel

Brocheta de mar a dos salsas

Broqueta de llagos� ns i rap banyat en salsa 
biscaina i salsa Mery

Brocheta de mar a dos salsas

Broqueta de llagos� ns i rap banyat en salsa 

17
Dissabte se serviran tapes fi ns a les 21 h



Bar Mediterraneo 
Sant Joaquim, 39 B

20Mi Trukito 
Albal, 4 B

La Acciuga

Base de pa, pebrot ros� t, anxova, aladroc, 
olives negres

Flor del pensamiento

Brots de 
Batavia 
roja, fl or del 
pensament, 
clavell xinés, 
gambó 
arrebossat, 
gotet de 
salmorejo

Flor del pensamiento

roja, fl or del 
pensament, 

Panderilla

Creïlles braves trinxades, allioli i 
salsa brava

Espartano

Esgarraet en pa, pebrot roig, bacallà 
pinyons i pa

Espartano

Esgarraet en pa, pebrot roig, bacallà 

19 Bar Mediterraneo ' 

Dissabte se serviran tapes fi ns a les 21 h
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Aladroc: Boquerón
Albergina: Berenjena
Arrebossat: Rebozado
Bacallà: Bacalao
Bolets: setas
Blat:Trigo
Braó: Codillo
Broquetes: Brochetas
Calamarset: Chipirón
Cansalada fumada: Beicon ahumado
Codony: Membrillo
Comí: Comino
Cruixent: Crujiente
Cua de bou: Rabo de toro
Dacsa: Maíz
Encenalls de pernil: Virutas de jamón
Esgarrat: Desmechado

Fetge d’ànec: Higado de pato
Galta de vedella: Carrillada de ternera
Melmelada: Mermelada
Nabius: Arándanos
Ou de guatla: Huevo de codorniz
Pa de motle: Pan de molde
Pèsols: Guisantes
Polp: Pulpo
Porro: Puerro
Rap: Rape
Rellom: Solomillo
Romaní: Romero
Ros� t: Asado
Ruca: Rúcula
Salpebrat: Salpimentado
Sègol: Centeno
Trinxades: Trinchadas

Vocabulari 



Entre totes les persones 
par� cipants que hagen 
recopilat un mínim de 
4 segells de diferents 
establiments es realitzarà 
un sorteig, amb 6 premis 
per valor de 60 € per a 
un menjar o un sopar  en 
qualsevol establiment 
dels par� cipants a la Ruta 
de la tapa 
(a consumir abans de l’1 
d’octubre de 2018)

L’Ajuntament de Paiporta, a través de 
la Unitat de Prevenció Comunitària 
de les Conductes Addic� ves (UPCCA), 
amb la col·laboració de l’ONG Controla Club, va a engegar 
en el municipi la primera edició del Programa Nacional de 
Prevenció de les Drogodependències al Sector Hostaler 
“SERVEI RESPONSABLE” a través del com es vol fomentar la 
col·laboració del sector hostaler del municipi en la promoció 
d’un oci de qualitat, saludable i responsable. 

Valora, segons els següents criteris, quin dels establiments 
col·laboradors compleix amb el “Millor Servei Responsable”

Criteris de “Servei responsable”:
• Tindre en un lloc visible el cartell rela� u a la legislació de        
    l’alcohol.
• Que exis� sca la possibilitat de consumir amb la tapa una 
    beguda no alcohòlica més barata o al mateix preu que la   
    cervesa o el vi.
• Que l’establiment facilite missatges preven� us de l’ús   
    responsable de les begudes alcohòliques.
• Que l’establiment afavorisca que no exis� squen persones  
    embriagades, per exemple no venent més beguda a qui  
    està baix símptomes d’embriaguesa.
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Tapa: “Més saborosa”

Establiment

Tapa: “Més innovadora”

Nom i cognoms

Correu electrònic Telèfon

Votacio

Establiment

Establiment Servei Responsable
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