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ACCEDEIX A L’APLICACIÓ GRATUÏTA DE GESTIÓ D’AL·LÈRGENS QUE T’OFEREIX EL GREMI ENTRANT A  WWW.CARTAON.ES

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Els agremiats ara teniu l’oportunitat d’omplir 
els vostres cellers amb els vins de Torre del 
Veguer i beneficiar-vos dels avantatges acor-
dats entre el Gremi de Restauració de Barce-
lona i l’esmentada marca. En aquesta ocasió 
les bodegues ens ofereixen tres tipus de vins. 
Pel que fa al blanc, per la compra de sis caixes 
de Muscat 2014, a 16,8€  + IVA la caixa de sis 
ampolles, regal d’una caixa de Muscat 2015. 
Per l’adquisició de sis caixes d’Eclectic 2010 
(cabernet-syrah), a  44,10€ + IVA la caixa de 
sis ampolles, obsequi d’una caixa de Raïms de 
la Immortalitat 2008. I per la compra de sis 
caixes del Clàssic Marta (escumós 2013), a 60€ 
+ IVA la caixa de sis ampolles, regal d’una caixa 
de Dolç Sobremadurat 2013. L’oferta promo-
cional inclou, a més, l’estada d’una nit i un so-
par per a dues persones a l’Hotel Villa Paulita de 
quatre estrelles superior a Puigcerdà (Girona), 
si durant tot el 2016 se supera la compra de 30 
caixes d’Eclectic 2010 o del Clàssic Marta, o de 
50 caixes del vi blanc Muscat 2014. 

Oferta especial per als 
agremiats de vins de 
Bodegues Torre del Veguer

La gastronomia de la ciutat surt al carrer per tercer any consecutiu en una nova 
edició del ‘Tast a La Rambla’, amb la participació d’una cinquantena de restaurants 
barcelonins.  Del 9 al 12 de juny la part baixa del popular passeig reunirà desenes de 
parades on se serviran tapes de tota mena: d’autor, de pastisseria, platillos, gastrono-
mia tradicional, etc. Aquest any, com a novetat, també hi haurà una secció dedicada 
als entrepans de Barcelona. Els visitants podran degustar creacions d’alta cuina a 
un preu de 4 euros. Durant els quatre dies del ‘Tast a La Rambla’, a més, un escenari 
a peu de carrer i els espais de l’Arts Santa Mònica acolliran tallers, showcookings, 
demostracions i actuacions musicals obertes al públic. Paral·lelament al ‘Tast a La 
Rambla’, des d’avui i fins al 12 de juny, 14 dels bars i restaurants més emblemàtics del 
passeig participaran al III Concurs de Tapes i Vermut Cinzano. Durant 10 dies cada 

Torna el ‘Tast a La Rambla’, la festa 
de la gastronomia de Barcelona Contacteu amb Bodegues Torre del Veguer a través de 

Marta Estany. Telèfon: 938 963 190. Més informació: 
www.torredelveguer.com.

La mostra, que reivindica La Rambla com a gran eix lúdic de la ciutat, va tenir 550.000 visitants l’any passat.

9, 10, 11 i 12 de juny de 2016
Dijous 9 i diumenge 12 de juny: de 12.00 a 22.00h.

Divendres 10 i dissabte 11 de juny: de 12.00 a 0.00h.
Rambla de Santa Mònica

‘TAST A LA RAMBLA’
establiment oferirà una tapa maridada 
amb una recepta pròpia de vermut elabo-
rat amb productes de la marca, a un preu 
de 4,50 euros. El guanyador s’anunciarà 
dijous 9 de juny a les 13:15h dins de les 
activitats de la mostra. Més informació: 
http://www.tastalarambla.cat.
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