
“PINTXUTS”  
“PINTXUTS”  Ruta Ruta 

Festes de Sant Miquel

3 € 
PINTXO + BEGUDA

Del 27 de setembre  

al 3 d’octubre de 2021

www.mont-roig.cat

Instruccions: 
1. Fes la ruta dels "Pintxuts" i demana que et segellin aquest 

fulletó. que trobaràs als bars i restaurants participants. 

2. Lliura el fulletó segellat amb un mínim de 5 establiments i 
amb les teves dades a l'Oficina de Turisme de Mont-roig 
(Centre Cultural Església Vella) fins al dia 10 d'octubre (de 
dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h, dissabtes de 9.30 a 
13.30 h i de 16.30 a 19.30 h i diumenges de 9.30 a 13.30 h). 

Dades de la persona  
participant en el sorteig:

ANIMA’T  

a fer la ruta dels  

“PINTXUTS”

Si fas 5 pintxos  
o més entraràs en el 

sorteig de  sorteig de  
7 dinars o 7 dinars o 
sopars per a sopars per a 
dues persones dues persones 

sorteig de  
7 dinars o 
sopars per a 
dues persones 
en un dels establiments 
participants. 

Protecció de dades de caràcter personal. De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 
2016/679 de 27 d’abril de 2016, l’informem que les dades personals proporcionades són confidencials i 
formen part dels tractaments titularitat de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 

Atenent al principi de transparència, el RAT (Registre d’Activitats de Tractament de l’Ajuntament de 
Mont-roig del Camp), està publicat al Portal de Transparència del web www.mont-roig.cat.

Nom:

Població:

Telèfon:

Correu electrònic:

He participat en la ruta dels “Pintxuts” 2021
delsdels

http://www.mont-roig.cat.
http://www.mont-roig.cat
https://www.instagram.com/ajmontroig/
https://twitter.com/ajmontroig
https://www.facebook.com/ajuntamentmontroig


Popets en salsa
Popets casolans amb salsa

BAR MÒNICA
 Av. de Catalunya, 18
 651 701 771
 De 7.30 a 22 h

Tancat: dilluns

Delícia de cabrales,  
pernil i ou
Ou farcit de formatge cabrales i pernil, 
arrebossat amb beixamel

EUSKALTABERNA BASKULA
 C. d’Agustí Sardà, 31
 648 173 792 
 De 8.30 a 21 h

Tancat: dimarts

Crispipollo
Pollastre amb arrebossat cruixent

BON JAN KEBAB
 Pl. Miramar, 1
 977 261 569
 De 12 a 23.30 h

Obert cada dia

Mandonguilles 
amb sípia
Mandonguilles casolanes  
acompanyades de sípia fresca

RESTAURANT CAL XATO
 C. de Cambrils, 15
 623 271 148 / 649 668 979
 D’11 a 15.30 h i de 19.30 a 23 h

Tancat: dilluns i dimarts

Volovan d‘albergínia
Volovan farcit amb salsa d’albergínia 
amb ceba, maionesa i caviar

BAR MONT-GUST
 C. d’Aureli M. Escarré, 6
 600 648 075
 De 8 a 23 h

Tancat: dilluns

Xupa-xup
Dues mandonguilles caramel·litzades 
amb salsa barbacoa

NOU BAR MARTÍ
 Av. de Reus, 1
 977 837 187 / 642 250 522
 De 9 a 15 h i de 17.30 a 23 h

Tancat: dimecres

Embolicat punxat
Embolicat de pa polar farcit de 
diferents sabors (enciam, tomàquet, 
tonyina, paté, prunes...)

EL PATI DE LA GRANOTA
 C. d’Amunt, 6
 675 941 366
 Dijous, divendres  

i dissabte de 18 a 22 h 


