
NECESSITES  AJUDA PER ADAPTAR-TE A LA NORMATIVA SOBRE AL·LÈRGENS? EL GREMI T’AJUDA AMB LA SEVA EXPERIÈNCIA
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creacions gastronòmiques en forma de 
tapa. Durant els quatre dies de la IV San 

Miguel Tast BCN s’hi faran diferents 
mostres per part de restauradors de la 
ciutat, activitats gastronòmiques –com 
un concurs de tapes, exhibicions de 

La tardor ens porta a Barcelona 
nombroses cites amb la bona 
cuina, com la que des d’aquest 
dijous i fins diumenge tindrà 
lloc al Museu Marítim (avinguda 
de les Drassanes). Es tracta 
de la IV San Miguel Tast BCN, 
una edició que compta amb 
la col·laboració del Gremi de 
Restauració de Barcelona.

Serà una trobada gastro-
nòmica on podreu tastar una 
gran varietat de tapes, tant 
tradicionals com més creatives. 
El preu de la tapa serà de 3 
euros, el de la canya de  San 
Miguel, San Miguel Selecta o 
San Miguel 0,0 serà d’1 euro, 
mentre que la cervesa especial 
tindrà un cost de dos euros. 

L’esdeveniment, obert a tots 
els públics, reunirà catorze 
professionals de prestigi 
de Barcelona i rodalia que 
elaboraran les seves millors 

Entrada gratuïta
Del 8 a l’11 al Museu Marítim
De 12 a 16:30 i de 19:30 a 23:30h

Les millors creacions gastronòmiques 
a la IV San Miguel Tast BCN

Imatge promocional de la IV San Miguel Tast BCN.

CONVOCATÒRIES
S’obre la inscripció als 
Premis Cartaví 2015
Durant tot el mes d’octubre, els agremiats 
que tingueu i promocioneu vins catalans des 
de les vostres cartes podeu participar a la 
nova edició dels Premis CARTAVI 2015. Són 
uns guardons anuals amb què l’Associació 
Vinícola Catalana fomenta la presència dels 
vins de les 11 denominació d’origen catalanes a 
les cartes dels restaurants ubicats al territori.  
Per participar-hi només cal que feu arribar 
la carta de vins de l’establiment a l’adreça 
info@cartavi.cat. La inscripció és totalment 
gratuïta.  Hi haurà tres categories de premis. 
A: per a restaurants amb menús de més de 
35€, B: menús entre 15 i 35€ i C: menús fins a 
15€. Els finalistes de les quatre demarcacions 
catalanes es donaran a conèixer durant 
la celebració d’una gala el proper mes de 
novembre a Barcelona. 
Per a més informació podeu consultar el web: 
www.cartavi.cat.

cuina o tiratge de cervesa- així com 
presentacions d’innovacions culinàries 
i noves propostes gastronòmiques. El 
Gremi de Restauració de Barcelona 
us anima, a més, a entrar al web 
estamosdetapas.com per valorar la 
millor tapa del Tast BCN. 

Diumenge, a les 20h, tindrà lloc 
el tradicional concurs per conèixer 
la millor creació i qui representarà 
Barcelona a la final que es farà durant 
Madrid Fusión. 


