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El Gremi oferirà als visitants d’HOSTELCO una selecció
variada de restaurants agremiats de Barcelona
“Barcelona amaga moltes ciutats al
seu interior”. Amb aquesta suggerent afirmació s’obre la guia Barcelona Gourmet HOSTELCO, una
iniciativa del Gremi de Restauració
que compta amb el suport de MARTINI® Royale i l’app mytaxi. Es
tracta d’una acurada selecció de
restaurants que oferiran al visitant
d’HOSTELCO un tast d’aquestes
ciutats que s’amaguen als carrers
de l’Eixample, entre la brisa de
mar al Port Olímpic o als barris
més històrics i senyorials de Barcelona. D’aquesta manera, després d’una jornada a HOSTELCO,
el visitant podrà descobrir el refinament
i la riquesa de la Barcelona actual a través d’una mostra de 39 restaurants.
Els establiments participants han dissenyat menús i propostes gastronòmiques
especials que acompanyaran amb el sa-

L’oferta especial de Barcelona
Gourmet HOSTELCO es pot
gaudir del 17 al 26 d’octubre
bor de MARTINI® Royale, l’exclusiu còctel que combina MARTINI® Bianco o Rosato amb un delicat vi espumós d’Itàlia. A
més, atès que molts congressistes aprofiten la visita per fer turisme a la ciutat,
les condicions avantatjoses de Barcelona Gourmet HOSTELCO són aplicables
des del 17 fins el 26 d’octubre.
La guia inclou 6 propostes temàtiques,
que recorren l’oferta de restauració pro-

Citrus, El
Cangrejo Loco,
Miu Japonés
i El Principal
formen part
de Barcelona
Gourmet
HOSTELCO.
Escaneja aquest
codi amb el teu
smartphone per
accedir a la guia
completa de
restaurants

pera a les principals artèries comercials
de la ciutat i també al seu extens atractiu
monumental. L’orientació marítima de
Barcelona fa dels restaurants amb sabor
mariner, on el producte de mar n’és el
protagonista, un must pels visitants. La
cuina de mercat també té el seu espai
propi, així com els plats més tradicionals
de la cuina típica catalana. Per últim,
una mostra de cuines del món completa
aquesta oferta de restauració variada i
pensada per tots els gustos.
Els visitants podran recollir la guia en
paper a l’stand del Gremi a HOSTELCO i, si ho desitgen, reservar taula des
del propi stand. També podran degustar
l’inconfusible sabor de MARTINI® Royale i demanar serveis de taxi gràcies
a l’app mytaxi, amb la qual es poden
sol·licitar i abonar serveis de taxi amb
l’smartphone.

VOLS VISITAR LA FIRA HOSTELCO ELS PROPERS 20, 21, 22 I 23 D’OCTUBRE? CONTACTA AMB EL GREMI PER ACCEDIR-HI DE FRANC

