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Amb el suport de:

Organitza:

www.hospitalet-valldellors.cat
977 823 328  turisme@vandellos-hospitalet.cat



Ja les tenim aquí de nou, del 28 de maig a l’11 de juny  se 
celebraran les XVIII Jornades  Gastronòmiques de la Tonyina  
a l’Hospitalet de l’Infant. 

Tothom que s’hi apropi per gaudir d’aquestes jornades tin-
drà l’oportunitat de tastar diverses  propostes culinàries, 
basades en la qualitat i en la creativitat dels cuiners que, 
després de 18 edicions, han instaurat mil i una maneres de 
cuinar aquest peix tan típic de la zona.

Als restaurants participants s’hi podrà triar entre un menú 
en què la protagonista és la tonyina, o bé degustar alguna 
de les originals Tonyi-Tapes. 

No hi falteu!

Ya las tenemos aquí, del 28 de Mayo al 11 de Junio se celebra-
rán las XVIII Jornadas Gastronómicas del Atún en L’Hospitalet 
de l’Infant.

Todo aquel que se acerque  para disfrutar de las jornadas  ten-
drá la oportunidad de probar diferentes propuestas culinarias,  
basadas en la calidad y en la creatividad de los cocineros que, 
en 18 ediciones,  han instaurado mil y una formas  de cocinar 
este pescado tan típico de la zona.

En los restaurantes participantes se podrá escoger entre un 
menú donde el protagonista es el atún, o bien degustar  alguna 
de las originales Tonyi-Tapes.

¡No faltéis!
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AMALFI

menú menú
Via Augusta, 42  I L’HOSPITALET DE L’INFANT I 609 786 677

Pizzeria
Pizzería  De 19h a 00h

AmAniDA De tomàquet 
Amb tonyinA

PizzA tonno

tirAmisú 

BARCHETTA TONNATTA
Amb beGuDA inCLosA

BARCHETTA TONNATTA
Con bebiDA inCLuiDA

12,00€

2,50€

12,00€

2,50€

Ensalada dE tomatE y atún

Pizza tonno

tiramisú

tonyi
tapa

Durant les Jornades Durante las Jornadas



Cerveseria Cal Rullo
C/ Galera, 13 I L’HOSPITALET DE L’INFANT I 977 82 25 36

mediterrània
mediterránea 

12h - 16h
19h - 23h

Dilluns
lunes

TONYI-RULLO
Amb beGuDA inCLosA

TONYI-RULLO
Con bebiDA inCLuiDA

2,50€ 2,50€

tonyi
tapa

12h - 16h i 19h – 23h

Durant les Jornades
Divendres, dissabte i diumenge

12h - 16h i 19h – 23h

Durante las Jornadas
Viernes, sábado y Domingo



La Cuina d’en Carlos

menú menú
Ermita de Santa Marina I PRATDIP I 619 390 468

timbAL D’esCALiVADA i tonyinA 
fumADA Amb eL seu PA torrAt

LLom De tonyinA roJA A LA 
brAsA Amb VerDuretes

PAstís De fruits seCs De LA 
terrA

Vi neGre DeL montsAnt

MINI CLOTxa 
d’eN CaRLOs
Amb beGuDA inCLosA

MINI CLOTxa 
d’eN CaRLOs

Con bebiDA inCLuiDA

36,00€ 

2,50€

36,00€

2,50€

timbal dE Escalibada y atún 
ahumado con su Pan tostado

lomo dE atún rojo a la brasa 
con vErduritas

tarta dE frutos sEcos 
dE la tiErra

vino tinto montsant

tonyi
tapa

Diada de la tonyina

Caps de setmana amb reserva

Diada del Atún

fines de semana con reserva

Catalana
catalana 13h - 16h Dimecres

miércoles



El porro

menú menú
Port Esportiu, local 10 I L’HOSPITALET DE L’INFANT I 977 820 687

CArPACCio De tonyinA

LLesCA  D´esCALiVADA 
Amb tonyinA

fLAm o CremA CAtALAnA 

terrA ALtA CLot D´enCis   

LLesCa d’esCaLIVada
AMB TONYINA
Amb beGuDA inCLosA

TOsTada de esCaLIVada
CON ATÚN

Con bebiDA inCLuiDA

20,00€ 

2,50€

20,00€

2,50€

carPaccio dE atún

tostada dE Escalivada  
con atún

flan o crEma catalana

tErra alta clot d´Encis

tonyi
tapa

Durant les Jornades

tots els dies

Durante las Jornadas

todos los días

mediterrània
mediterránea 20h - 23h

`



el rebost de la nuri
menú menú

Hípica Masboquera - Ctra. l’Hospitalet - Mora Km 6,6 I MASBOQUERA I 977 824 157

XArruP De Porros Amb CibuLet

AmAniDA Amb Pebrot 
esCALiVAt i PArmesà

tonyinA A LA brAsA 
Amb VerDures De temPorADA

ProfiteroLs De nAtA Amb 
XoCoLAtA CALentA

L’Arnot - D.o. terrA ALtA 
CeLLer LA BoterA (BAteA) 

CLOTxa d’esCaLIVada 
I TONYINA 
Amb beGuDA inCLosA

“CLOTxa” de esCaLIVada 
Y ATÚN

Con bebiDA inCLuiDA

18,00€ 

2,50€

18,00€

2,50€

chuPito dE PuErros 
con cEbollino

Ensalada con PimiEnto 
asado y ParmEsano

atún a la brasa con vErduras 
dE tEmPorada

ProfitErolEs dE nata con 
chocolatE caliEntE

L’Arnot - D.o. terrA ALtA
CeLLer LA BoterA (BAteA)

tonyi
tapa

Diada de la tonyina

tots els dies

Diada del Atún

todos los días

Cassolana
casera

12h - 16h
20h - 23h

Dilluns
lunes



El solomillo

menú menú
Port Esportiu, 1  I L’HOSPITALET DE L’INFANT I 977 823 044

APeritiu Kir royAL

broquetA De LLAGostins 
AL CoCo, LLimA i CoriAnDre

tAtAKi De tonyinA VermeLLA  
Amb XiA i sèsAm i wAsAbi 

PAstís De LA CAsA

Vi bLAnC “ bLAnC De PACs”    

HaMbURgesa de TONYINa 
VeRMeLLa, sObRe MaIONesa 
de wasabI 
Amb beGuDA inCLosA

HaMbURgesa de aTúN ROjO, 
sObRe MaHONesa de wasabI  

Con bebiDA inCLuiDA

25,00€ 

2,50€

25,00€

2,50€

aPEritivo Kir royal

brochEta dE langostinos
al coco, lima y ciliantro

tataKi dE atún rojo con chía, 
sésamo y wasabi

tarta dE la casa

vino blanco  “blanc dE Pacs”

tonyi
tapa

Durant la Diada

tots els dies

Durante la Diada

todos los días

mediterrània
mediterránea

13h - 15.30h
20h - 23.30h 

Dilluns
lunes



HS HOTEL SANCHO
menú menú

Hípica Masboquera - Ctra. l’Hospitalet - Mora Km 6,6 I MASBOQUERA I 977 824 157

Vermut De reus Amb oLiVes 
fArCiDes i XiPs De PAtAtA  

CAneLons CAsoLAns 
De tonyinA i VerDuretes

suPremA De tonyinA 
A LA PLAnXA sobre fLors 
De CArXofA

CremA De mADuiXA Amb nAtA i 
esCAmes De XoCoLAtA

AiGuA, Vi i CAfè inCLòs    

MINI HaMbURgUesa 
de TONYINa aMb xIps 
de paTaTa  
Amb beGuDA inCLosA

MINI HaMbURgUesa de aTúN 
CON CHIps de paTaTa
Con bebiDA inCLuiDA

24,50€ 

2,50€

24,50€

2,50€

vErmut dE rEus con  acEitunas 
rEllEnas y chiPs dE Patata

canElonEs casEros dE atún y 
vErduritas

suPrEma dE atún a la Plancha 
sobrE florEs dE alcachofa

crEma dE frEsa con nata y 
Escamas dE chocolatE

agua, vino y café incluido

tonyi
tapa

Durant les Jornades
Caps de setmana en horari de cuina

tots els dies

Durante las Jornadas
fines de semana en horario de cocina

todos los días

mediterrània
mediterránea 20h - 23h



LE P’TIT NORMAND
menú menú

Vía augusta, 40  I L’HOSPITALET DE L’INFANT I 977 822 373

burrito De tonyinA mArinADA 
Amb sALsA AGreDoLçA

AmAniDA D’enDíVies Amb  
tonyinA

fiLet De tonyinA enCebADA en 
sALsA De tomàquet

GeLAt o fruitA

L’Arnot (terrA ALtA)

bURRITO de TONYINa 
MaRINada aMb saLsa 
agRedOLça
Amb beGuDA inCLosA

bURRITO de aTúN MaRINadO 
CON saLsa agRIdULCe

Con bebiDA inCLuiDA

25,00€ 

2,50€

25,00€

2,50€

burrito dE atún marinado 
con salsa agridulcE

Ensalada dE Endivias 
con atún

solomillo dE atún 
EncEbollado En salsa 

dE tomatE

hElados o frutas

L’Arnot (terrA ALtA) 

tonyi
tapa

Durant les Jornades
13h-16h i 19.30h-22h

tots els dies

Durante las Jornadas
13h-16h y 19.30h-22h

todos los días

francesa i regional
francesa y regional 13h - 16h / 19.30h - 23h



nautic
menú menú

Port Esportiu, 43-44  I L’HOSPITALET DE L’INFANT I 977 822 336

GAsPAtXo De sínDriA 
Amb tonyinA VermeLLA 
i “moJo” VerD

mAGret De tonyinA LACAt 
Amb sèsAm, ALGues i GeLAt 
De wAsAbi

tonyinA Amb XoCoLAtA

bLAnC LA PoCA VerGonyA 
Do tArrAGonA 

TONYINA dE dIARI
Amb beGuDA inCLosA

ATÚN dE dIARIO
Con bebiDA inCLuiDA

25,00€ 

2,50€

25,00€

2,50€

gazPacho dE sandia 
con atún rojo 

y mojo vErdE

magrEt dE atún lacado 
con sésamo, algas y hElado 

dE wasabi

atún con chocolatE

blanco la Poca vErgonya 
D.o. tArrAGonA

tonyi
tapa

Durant les Jornades

Dilluns a divendres amb reserva

Durante las Jornadas

Lunes a viernes con reserva

mediterrània- autor
mediterránea-autor

13h - 15.30h
20h - 23.30h 

`



topolino
C/ Blanca d’Anjou, 12 I L’HOSPITALET DE L’INFANT I 977 823 325

internacional
internacional 18.30h - 23h Dimarts

martes

MOUsse de TONYINa 
sObRe paNeT aLeMaNY  
Amb beGuDA inCLosA

MOUsse de aTúN 
sObRe paNeCILLO aLeMáN

Con bebiDA inCLuiDA

2,50€ 2,50€

tonyi
tapa

Durant les Jornades Durante las Jornadas



JornadEs

JornadAs

SorteIG

Sorteo



PArticipa
Tots aquells que tastin els menús gastronòmics 
de les jornades podran participar en el sorteig de:

Un menú per a dues persones en un dels restaurants 
que ofereixen menú de la tonyina en les “XVIII Jor-
nades de la Tonyina de l’Hospitalet de l’Infant”.

ZONA FITNESS. Dos premis d’un val de quatre ses-
sions de tractament d’electroestimulació. 

CENTrE HOruS. 
Una visita guiada  per a dues persones.

ESPAI DE FISIOTErÀPIA I BENESTAr GEmmA 
ArIAS. Un premi per a una persona d’una sessió de 
relaxació a un llit flotant thermospa. I un premi per a 
una persona d’una sessió d’hidromassatge.

PITCH & PuTT LA FIGuErOLA. 
Cinc batejos de golf per a dues persones.

ABÁrCATE. Dos parells de sandàlies.

ArENAL STAND uP PADDLE SurF. 
Un bateig de paddle surf per a dues persones.

GLuPS DIVING CENTEr. 
Un bateig de submarinisme per a dues persones.

AQuum SPA AND WELLNESS. Dues entrades dobles.

POrT AVENTurA. Cinc entrades dobles.

AQuATONIC. Una entrada doble. 

COOPErATIVA DE VANDELLÒS.  
Un lot de productes de la terra.

Emplena el formulari que t’entregaran a qualse-
vol dels restaurants participants a les XVIII Jor-
nades Gastronòmiques de la Tonyina de l’Hospi-
talet de l’Infant.



PArticipa
Todos aquellos que prueben los menús gastro-
nómicos de las jornadas podrán participar en el 
sorteo de:

Un menú para dos personas en uno de los restauran-
tes que ofrecen menú del atún en las “XVIII Jorna-
das del Atún de L’Hospitalet de l’Infant”.

ZONA FITNESS. Dos premios de un bono de cuatro 
sesiones de tratamiento de electroestimulación.

CENTrE HOruS. 
Una visita guiada para dos personas.

ESPAI DE FISIOTErÀPIA I BENESTAr GEmmA 
ArIAS. Un premio para una persona de una sesión 
de relajación en cama flotante thermospa. Y un pre-
mio para una persona de una sesión de hidromasage.

PITCH & PuTT LA FIGuErOLA. 
Cinco bautizos de golf para dos personas.

ABÁrCATE. Dos pares de sandalias.

ArENAL STAND uP PADDLE SurF. 
Un bautizo de paddle surf para dos personas.

GLuPS DIVING CENTEr. 
Un bautizo de submarinismo para dos personas.

AQuum SPA AND WELLNESS. 
Dos entradas dobles.

POrT AVENTurA. Cinco entradas dobles.

AQuATONIC. Una entrada doble.

COOPErATIVA DE VANDELLÒS.  
Un lote de productos de la tierra.

rellena el formulario que te entregarán en cual-
quier de los restaurantes participantes en las 
XVIII Jornadas Gastronómicas del Atún de L’Hos-
pitalet de l’Infant.

Agrobotiga
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE VANDELLÒS



concurs
instagram

#jornadesdelatonyina
#hospitaletdelinfant



La Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Vandellòs 
i l’Hospitalet de l’Infant organitza, per primer cop, un 
concurs fotogràfic amb motiu de la celebració de les 
Jornades de la tonyina a l’Hospitalet de l’Infant del 28 
de maig a l’11 de juny.

CONDICIONS

Per ser concursant és condició indispensable ser segui-
dor de @turisme_hospitalet

Per participar en concurs, les fotografies hauran d’estar 
etiquetades com a mínim amb aquests dos hashtags: 
#jornadesdelatonyina    
#hospitaletdelinfant

Es tindran en compte totes les fotografies etiquetades 
del 28 de maig a l’11 de juny de 2017 i que mostrin 
imatges relacionades amb la celebració de les Jornades 
de la Tonyina i l’Hospitalet de l’Infant i la seva vinculació 
amb el mar. 

CATEGOrIES

D’aquesta manera, hi haurà dues categories per partici-
par en el concurs. 

1_GASTRONÒMICA. 

Per una part, entraran a concurs totes les fotos realitza-
des durant la Diada de la Tonyina (28 de maig) i també 
les que durant les jornades gastronòmiques tinguin una 

especial vinculació amb la tonyina com aliment protago-
nista. Els plats i tapes de la Diada, les diferents propostes 
culinàries que s’ofereixen al llarg de les jornades, els res-
taurants que hi participen, etc...

2_ L’HOSPITALET DE L’INFANT I L’ALmADrAVA 
I LA SEVA rELACIÓ AmB EL mAr. 

La segona categoria correspon a aquelles imatges que 
millor relacionin L’Hospitalet de l’Infant i l’Almadrava 
amb el mar i la seva façana litoral.

PrOCEDImENT

El jurat estarà format per membres de l’Oficina de Turis-
me de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
per escollir les 4 imatges finalistes de cada categoria.
El dia 18 de juny es publicaran al compte d’Instagram 
@turisme_hospitalet i també a Facebook les 8 imatges 
finalistes.  S’escollirà com a guanyadora la que hagi ob-
tingut més “likes” en total a les dues xarxes socials fins 
a les 22h. del dia de publicació i es comunicarà imme-
diatament.

PrEmIS

La fotografia més votada de cada categoria guanyarà 
dues entrades a Port Aventura World. 

TOTES LES BASES I ALTrES ASPECTES A TENIr EN 
COmPTE A www.hospitalet-valldellors.cat

PArticipa



Amalfi

cerveseria  CAL Rullo

La Cuina d’en Carlos

El Porro

El Rebost de la Nuri

El Solomillo

HS Hotel Sancho

Le P’tit Normand

NAutic

Topolino

``
Vandellòs

PratdiP

l’almadrava

santa 
Marina

Masboquera

t-310

t-318C-44

aP-7

3

5

XVIII

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Establiments participants
Establecimientos participantes



l’HosPitalet 
de l’infant

PratdiP

l’almadrava

n-340

a-7

aP-7

4 6

7

10

8
1 2

9



28 de MaIg
Plaça Catalunya I 11h

2,50€
beGuDA inCLosA

tonyi
tapa

amalfi
bArCHettA
 tonnAttA
 
barchEtta 
tonnatta

La Cuina 
d’en Carlos

mini CLotXA D’en 
CArLos 

mini “clotxa” dEl 
carlos

El Rebost 
de la Nuri

CLotXA D’esCALiVADA 
i tonyinA  

“clotxa” dE Escaliva-
da y atún

Cerveseria 
Cal Rullo

tonyi-ruLLo
 
tonyi-ruLLo

El PorRO`

LLesCA D’esCALiVADA 
Amb tonyinA

tostada 
dE Escalibada 
con atún

Hotel Sancho

mini HAmburGuesA
De tonyinA Amb XiPs 
De PAtAtA 

mini hamburguEsa 
dE atún con chiPs 
dE Patata



28 dE MAYO
Plaça Catalunya I 11h

2,50€
bebiDA inCLuiDA

tonyi

Participa-hi!!! 
FES LA TEVA VALORACIó DE LES TAPES I PARTICIPA EN EL SORTEIG QUE 
SE CELEBRARà DURANT LA DIADA.

HAz TU VALORACIóN DE LAS TAPAS y PARTICIPA EN EL SORTEO QUE SE 
CELEBRARá DURANTE LA DIADA.

tapa

restaurant 
le p’tit normand

burrito De tonyinA 
mArinADA Amb sALsA 
AGreDoLçA 
burrito dE atún 
marinado con salsa 
agridulcE

El Solomillo

HAmburGesA 
De tonyinA VermeLLA, 
sobre mAionesA 
De wAsAbi 
hamburgEsa dE atún 
rojo, sobrE mahonEsa 
dE wasabi  

nautic

tonyinA De DiAri 

atún dE diario

Topolino

mousse De tonyinA 
sobre PAnet 
ALemAny    

moussE dE atún 
sobrE PanEcillo 
alEmán

`




