18a. Mitja Marató
Ciutat de Terrassa
12a. Cursa Santi Centelles
Diumenge,22 de gener de 2017

Ofertes especials en bars i restaurants

Per la Mitja Marató,
un tastet gastronòmic!
Els Bars i Restaurants de la ciutat i el Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa
i Comarca us ofereixen ofertes i menús especials als participants i acompanyants
de la 18a.Mitja Marató Ciutat de Terrassa i la 12a. Cursa Santi Centelles..
nota: cal presentar aquest fulletó per a gaudir de les ofertes dels establiments col·laboradors

Per esmorzar:
Establiments col·laboradors ubicats a prop del Punt de Sortida i Arribada de la Cursa,
al Passeig 22 de juliol :

Lletres de Cafè - Passeig 22 de juliol,469
• Tassa de xocolata calenta amb melindros : 2€
Frankfurt Cafeteria La Rosa a- Passeig 22 de juliol,656
• “Pitufo” de pernil país,fuet o formatge amb cafè amb llet,cafè,tallat o
infusió : 2,50€
Frankfurt Vera - C/ Periodista Grané,11
• Torrada a elegir + beguda + cafè = 5.50€
Cafeteria Croissanteria L’Estació del Cafè (antic Yokohama)
C/ Cervantes,6 (estació Renfe)
• Croissant artesà amb cafè amb llet = 2€
• “Maxi” entrepà + canya o refresc o cafè amb llet = 2,45€
Serra d’Or Ctra.Rellinars,1 (cantonada Passeig 22 de juliol) - Tel.:93 789 95 46
• Esmorzar “especial Mitja” :
• Flauta de botifarra,llom o bacon i beguda : 4€
• Flauta d’embotit i beguda : 3.50€

Per desprès de la Mitja :
Per fer el vermut, unes tapes, un frankfurt o una hamburguesa:
nota: cal presentar aquest fulletó per a gaudir de les ofertes dels establiments col·laboradors
Establiments col·laboradors a la Rambla d’Ègara ( baixant des de l’ Avinguda 22 de juliol) :

Lizarran Terrassa - Rambla d’Ègara,305 - Tel.: 608 40 58 16 . Horari : de 9 a 24h
Els “pintxos” Lizarran Terrassa : a partir de 1.40€ €
www.facebook.com/lizarranterrassa

Repòs Cafeteria Restaurant Rambla d’Ègara,287 - Tel.: 93 788 08 66
Entrepà “Vall Repòs” amb beguda i cafè : 5€
La Fabrica 1909 – Cafès,vins i platets - Rambla d’Ègara,270 – de 10 a 16h
• Els “platets” de La Fabrica 1909,a partir de 3€
• La selecció del Celler de La Fabrica 1909 a copes,a partir de 2€
Adherit a Terrassa Gastronòmica

Frankfurt Rambla - Rambla d’Egara,146 - Tel.:609 98 16 29
Entre el Museu de la Ciència i de la Tècnica i el Mercat

•
•
•
•

Frankfurt ,plat de braves i canya : 5€
Hamburguesa “especial Rambla” amb formatge i pinya : 5.50€
Oferta especial “familiar”per participants de la “Mitja” :
Per cada 2 adults : 1 Plat infantil de patates roses gratuït

Altres establiments col·laboradors (per ordre alfabètic) :

El Cafè de l’Aula - C/ Volta,37 - Tel.: 93 013 69 11
Vermut i combinats : “Garibaldi”, “Negroni” i tapes de llauna i cuina.
Fes-te un vi a copes,degusta una cervesa artesana o vine a tastar els
nostres “jazztònics” i cocktails “All that Jazz”
Adherit a Terrassa Gastronòmica

Viena -C/Joan Coromines,8-10-Horari: de 8 a 24h - Tel.: 93 733 63 90 - www.viena.cat
Establiment ubicat en edifici modernista emblemàtic. L’antic edifici de la Societat General
d’Electricitat de Terrassa,inaugurat l’any 1908 i obra de l’arquitecte Lluís Muncunill.
• Amplia carta d’entrepans i cafeteria.
Zurito de Terrassa C/La Rasa,70 - Tel.: 93 789 53 90
• Carta de tapes Zurito :*Oferta:una tapeta gratis amb cada consumició.
Adherit a Terrassa Gastronòmica

Per dinar:
nota: cal fer reserva prèvia, comunicant condició de participant en la Mitja o Santi Centelles
i presentar aquest fulletó per a gaudir de les ofertes dels establiments col·laboradors
Establiments col·laboradors ubicats a prop del Punt de Sortida i Arribada de la Cursa al
Passeig 22 de juliol (per ordre alfabètic) :

La Braseria (antiga Braseria Noemi) C/ Periodista Grané,47-el.:930001098.
Servei de 13h a 16h.
Restaurant braseria amb una oferta gastronòmica de gran qualitat i a molt bon preu

Menús “Mitja” a 15€ - 18,50€ i 23.50€ (IVA inclòs)
Oferta especial Mitja : per cada 2 menús d’adults,1 menú infantil
gratuït
Adherit a Terrassa Gastronòmica. www.facebook.com/restaurante.la.braseria

La Cuina d’en Brichs C/Major de Sant Pere,30-Tel.:93 731 04 33
Servei de 13h a 15.30h
Local acollidor amb un tracte familiar on et sentiràs com a casa. Situat en un entorn magnífic,dins
de l’antic Poble de Sant Pere,al costat del conjunt monumental de les esglésies romàniques de
Sant Pere La Seu d’Ègara i del Parc de Vallparadís.Cuina tradicional casolana on comprem la
matèria prima i ho elaborem tot a casa. Som especialistes en arrossos.

Diumenge : “vermutets” clàssics a la terrasseta, de 12 a 14h
Menú “Mitja” : 29,50€ (IVA inclòs) amb
Oferta Mitja:Obsequi de cava amb les postres
Adherit a Terrassa Gastronòmica. Membre de Cuina Vallès
www.lacuinadenbrichs.com www.facebook.com/LACUINADENBRICHS

Súbit Restaurant Plaça Onze de Setembre,5 – Tel. : 93 786 96 42 –
Servei de 13 a 15.45h. Reserves per WhatsApp:639 62 05 77
Descobreix l’art del barret i la jaqueta de cuina. Terrassa a la fresca. Situat al costat del Centre de
Documentació Museu Tèxtil,del Museu Cartoixa Vallparadís,Casa Bauman i del Parc de Vallparadis
i a 5 minuts caminant de la Seu d’Ègara Esglésies de Sant Pere. Cuina mediterrània ,d’autor,
gastronòmica. Millor tapa creativa 2011. Millor Tapa de la V Ruta i Concurs de Tapes de Terrassa
“De Tapa en Tapa” 2014.1er.Premi Ruta de Tapes Em-BAR-ca’t 2015.

Menú “Mitja”: 22€ (IVA inclòs)
Oferta especial per la Mitja: descompte d’un 10% , o
per cada 2 menús d’adults,1 menú infantil gratuït.
Menú Súbit infantil : 10€
Ofereix plats aptes per a persones cèliques i vegetarianes.
Adherit a Terrassa Gastronòmica
Establiment acreditat “AMED” (Promotor de l’alimentació mediterrània)
www.restaurantsubit.com

Serra d’Or Ctra.Rellinars,1 (cantonada Passeig 22 de juliol) - Tel.:93 789 95 46
Servei de 13 a 16h
•
•

Menú especial “Mitja” pels participants i acompanyants :14€:
Oferta especial Mitja: per cada 2 menús d’adults,1 menú infantil
gratuït

Altres establiments col·laboradors (per ordre alfabètic) :
Dot Cafè Restaurant Parc de Sant Jordi- Tel.:674 955 701.Servei de 13 a 16h
Situat al mig de la ciutat,dins del Parc Sant Jordi. Un lloc privilegiat,envoltat de jardins,
parcs infantils i edificis emblemàtics del patrimoni modernista de la ciutat. Oferim una
cuina on la matèria prima es el més important,de la nostre terra i amb la màxima qualitat.
Ens agrada crear plats nous i divertits perquè gaudim amb el que fem: cuinar.

Menú Dot especial “Mitja Marató” : 20€ (IVA inclòs)
Oferta especial familiar: per cada 2 menús d’adults,1 menú infantil
gratuït
Menú infantil:Menú complert : 10.50€-Mig Menú:7.50€ (IVA Inclòs)
Carta de Tapes creatives
Servei d’esmorzars,vermut i tapes,dinars,berenars i sopars.
Ofereix plats aptes per a persones cèliques
Servei d’esmorzars,vermut i tapes,dinars,berenars i sopars.
Obert de 9 a 24h – Horaris menús: de 13 a 16h i de 20 a 23h
Establiment adaptat i accés minusvàlids .
Adherit a Terrassa Gastronòmica
www.restaurantdotterrassa.com www.facebook.com/dotsantjordi

El Cafè de l’Aula - C/Volta,37 – Tel.: 93 013 69 11
“Cafès,Queixalades i bona música” . “Música i menjar,tot es començar”
Situat al costat del Parc de Sant Jordi.Oferim servei de cafeteria al matí,menú migdia i
carta de tapes al vespre.

Menú diumenge “Mitja” : 15.50€ (IVA inclòs)
Menú infantil : 9€ (IVA inclòs)
Oferta especial familiar: per cada 2 menús d’adults,1 menú infantil
gratuït
Horaris:Menús migdia: de 13,30-16h.
Establiment adaptat i accés minusvàlids .
Adherit a Terrassa Gastronòmica
www.elcafedelaula.com - www.facebook.com/jazztronomic

El Cultural Rambla d’Egara,270 - Tel.: 937 20 48 20
Horaris de cuina:de 13 a 16h
Un espai gastronòmic per gaudir

Menú El Cultural per la “Mitja” : 28€ (IVA inclòs)
Establiment adaptat i accés minusvàlids.
Adherit a Terrassa Gastronòmica
Aparcament Gratuït

El Racó- Pizzeria Mediterránia - Passatge del Vapor Gran,25–Tel:93 736 36 32
Amplia terrassa en espaï de vianants obert.

“Menú de Colla” per la “Mitja”
per a dissabte i diumenge, migdia i nit = 18€ (IVA inclòs)
Menú infantil : 9.50€ (IVA Inclòs)
Plats aptes per a celíacs i per persones diabètiques.
Horaris de cuina: de 13 a 16h i de 20 a 23.30h
Establiment adaptat i accés minusvàlids .
GPS: Latitud 41º 33’ 39,600’’ N - Longitud 2º 0’ 37,584’’ O
www.elraco.com

Hostal del Fum - Ctra. Montcada,19 - Tel.:93 788 83 37- Servei de 13 a 16h
Un restaurant amb història. La cuina de sempre posada al dia.
Menú Hostal del Fum per la “Mitja”: 25€ (IVA inclòs)
Oferta especial familiar: per cada 2 menús d’adults,1 menú infantil
gratuït
Servei a la carta - Preu mig de la carta : 30-35 €
Establiment adaptat i accés minusvàlids .
Adherit a Terrassa Gastronòmica
Aparcament Gratuït. .www.hostaldelfum.com

La Botigueta Restaurant Museu - Avinguda Josep Tarradellas,8 - Tel.:93 733 89 70
Servei : de 13 a 16h
Un autèntic museu al centre de la ciutat amb una ambientació màgica inspirada en el
modernisme català de principis del segle XX i amb més de 40 antiguitats i 100 quadres i
gravats.Amb diferents ambientacions inspirades en “botiguetes” de l’època: la sastreria,la
botiga de joguines,la barberia,la fàbrica antiga,el celler..

Menú pel cap de setmana de la “Mitja” :
Primers, a escollir :
Sopa de galets amb “pilotetes”
Amanida “popeye” tèbia (enciam variat, bacó, formatge italià, vinagreta balsàmica)
Crema de verduretes de l´hort amb encenalls de jabugo
Remenat de bolets Jabugo i alls tendres
Espagueti als quatre formatges
Timbal d’escalivada amb formatge de cabra
Lasanya de pollastre i verduretes
Segons a escollir :
Tirallonga (Xurrasco) a la brasa de carbó d’alzina
Llom rostit amb salsa de ceps del bosc
Bacallà amb salseta d’allets marinera
Conill a la brasa de carbó d’alzina
Peus de porc a la brasa de carbó d’alzina
Cuixa de pollastre a la brasa de carbó d’alzina
La nostra pizza catalana “Santiago Rusiñol”
(Base de coca de Vic, tomàquet especiat, hamburguesa, ceba, mozzarella i
emmental)
- Pa de coca de Folgueroles amb tomàquet de penjar
- Postres casolans
- 1 Beguda per persona: refresc, aigua, cervesa o got de vi.
cervesa inclosa: ½ pinta de Carlsberg, San Miguel o FreeDamm.

Dissabte 21,50€ per persona
Diumenge 23.50€ per comensal
Menú infantil : 6.90€
Oferta especial familiar : per cada 2 menús d’adults,1 menú infantil
gratuït
Servei : divendres i dissabte,de 13 a 16h i de 20 a 23.30h i diumenge,de 13 a 16h
Establiment adaptat i accés minusvàlids .
Establiment acreditat “AMED” (Promotor de l’alimentació mediterrània)
Pàrquing de pagament a la mateixa porta (1h gratuïta)
Happy Park per a infants
Disposem de zones reservades per a grups
Tenim una zona de copes per les nits : David’s – Lounge Club - Gin&Tònic
www.restaurantlabotigueta.com www.facebook.com/restaurant.labotigueta

La Terrassa del Museu Rambla d’Egara,270–Tel.: 93 789 44 43
Servei de 13 a 16h
Situat en l’edifici del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i amb vistes a l’especial
teulada de l’edifici. Servei de plats aptes per a celíacs. Establiment membre de “Cuina Vallès” i de
“Parc a Taula”

Menú “Mitja” : 26€ (IVA inclòs) amb les nostres especialitats de cuina de
mercat, divertida i atrevida. Veure Menús a la nostre pag. web:
www.laterrassa.cat
Oferta especial “Mitja” : cava amb les postres i cafè,o
Oferta especial familiar: per cada 2 menús d’adults,1 menú infantil
gratuït
Servei a la carta - Preu mig de la carta: 25-30 €
Servei de 13 a 16h
Adherit a Terrassa Gastronòmica. Membre de “Cuina Vallès” i de “Parc a Taula”
Establiment adaptat i accés minusvàlids .
Certificat per l’Associació de Celíacs de Catalunya “Menús sense gluten 2016”
Aparcament Gratuït.

Lizarran Terrassa - Rambla d’Ègara,305 - Tel.: 608 40 58 16

Els “Plats ” especials de diumenge” Lizarran Terrassa per la Mitja” :
Lizarran peix : La Tonyina a la planxa (10.90€)
Lizarran carn : La Hamburguesa (8.90€), L’Entrecot(10.90) o Filet de
vedella (10.90) a la planxa.
Menú infantil (amb joc de taula) : 5.95€ (IVA inclòs)
Horari : de 13 a 16h
www.facebook.com/lizarranterrassa

Meson Las Forcas C/ Arquimedes,131 - el.: 937885042/ 937330769.
Servei de 13 a 16h
“Bona brasa,bona casa”. Cuina de proximitat,mediterrània i de mercat.
“Bona brasa,bona casa”. Cuina de proximitat,mediterrània i de mercat.

+

Menú “Mitja” diumenge migdia = 28€ (IVA inclòs)
Menú infantil: 7.50€ (IVA inclòs)
Oferta especial familiar:per cada 2 menús d’adults,1 menú infantil
gratuït
Servei a la carta - Preu mig de la carta: 25-30 €
Informació : preus i oferta : www.mesonlasforcas.es

Horaris: de 13 a 16h.
Adherit a Terrassa Gastronòmica
Servei d’aparcament a la Plaça del Progrès: 1h
www.mesonlasforcas.es

Mun Cuina Evocativa Restaurant – Hotel Don Candido
Rambleta Pare Alegre,98-Tel.:93 733 33 00. Servei de 13 a 16h i de 20 a 23h
El Restaurant Mun està ubicat dins d’un dels edificis més emblemàtics de la ciutat de Terrassa,
l’hotel Don Candido. Espai modern,acollidor i exclusiu per gaudir d’un àpat perfecte. Incorpora el
concepte de cuina evocativa per a definir una cuina creativa,d’arrels renovades,inspirada en el
passat,pensada en el present i generada a partir de petits detalls que adquireixen una nova
dimensió.

Menú Mun Cuina Evocativa del cap de setmana de la “Mitja Marató
Terrassa” : 24€ (IVA inclòs) :
El Menú inclou un primer a escollir, un segon a escollir, postres a
escollir, aigua i vi de la casa.
El menú es servirà divendres nit i dissabte i diumenge migdia i nit
Servei de 13 a 16h i de 20 a 23h
Establiment adaptat i accés minusvàlids .
Adherit a Terrassa Gastronòmica
Pàrquing gratuït per a clients
www.hoteldoncandido.com – www.facebook.com/RestaurantMunTerrassa

Restaurant i Cocteleria amb Música en directe
Passeig Vapor Gran,27-29 - Tel.: 93 731 92 05.Servei de 12h a tancament
NUVA Terrassa

Braseria Mediterrània i Cuina Creativa de Mercat
Actuacions musicals en directe divendres i dissabte,de 22 a 24h.
Establiment ubicat dins d’una de les naus de l’antic complex industrial Vapor Gran al Centre de
Terrassa (entre la Plaça Vella i la Plaça Nova).

A la seva Terrassa, al Restaurant i a la Cocteleria podreu gaudir de:
Menú Nuva “Mitja” : 24.95€ (IVA Inclòs)
Pica - pica per compartir + carn o peix (2 opcions de cada per triar) +
postres i pa ( begudes i cafè no incloses)
Horaris:Obert de dimecres a diumenge de 12 h a tancament - (segons normativa).
Certificat per l’Associació de Celíacs de Catalunya “Menús sense gluten 2016”
GPS : 41º33’37’’N 2º00’48’’E - 41.560393 2.013528
Pàrquing Vapor Gran
www.nuvaterrassa.com www.facebook.com/nuvaterrassa.com

Repòs Cafeteria Restaurant Rambla d’Ègara,287 - Tel.: 93 788 08 66 –
Servei de 13 a 16h
Bar restaurant de tracte i cuina familiar per “reposar” desprès de la Mitja.

Menú Mitja amb postres i beguda : 10€
Amanides i Plats combinats

Ristol Viladecavalls C/Antoni Soler Hospital,1 - Viladecavalls –
Tel.: 93 788 29 98 – Servei de 13 a 16h
Restauradors des de 1905.Oferim una cuina de qualitat amb productes de proximitat.
Cuina catalana amb tocs moderns. Estem a 5 minuts de Terrassa.
•

•
•

Oferta especial pels participants i acompanyants de la “Mitja Marató
Ciutat de Terrassa” :
descompte d’un 10% en el menú de cap de setmana,
descompte d’un 20% a la carta
Servei a la carta - Preu mig de la carta : 35-40 €

Establiment adaptat i accés minusvàlids .

Adherit a Terrassa Gastronòmica. Membre de Cuina Vallès.
Recomanat per la Guia Michelin 2017
Establiment acreditat “AMED” (Promotor de l’alimentació mediterrània)
Aparcament propi. GPS : latitud 41.555 – longitud 1.954
www.ristol.com www.facebook.com/ristolviladecavalls

Zurito de Terrassa C/La Rasa,70 - Tel.: 93 789 53 90.De 13 a 16h
Situat al centre de la ciutat,al costat de la Sala Muncunill ,a prop de la Rambla d’Egara i
del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Gaudeix d’un menjar casolà en un
ambient molt agradable. Cuina totalment casolana a uns preus molt econòmics maridada
amb els nostres vins DO i cerveses.

Menú “Mitja” pel dissabte i diumenge migdia:15€ (IVA Inclòs)
Menú “Mitja”- degustació Zurito per dissabte nit: 21€ (IVA inclòs) *
* pels clients del menú degustació del dissabte :
Oferta - carta de combinats al nostre Born-Bar Musical i Sala de Ball.
Ofereix plats aptes per a persones celíaques i vegetarianes
Servei wifi
Horaris de Servei dels menús : de 13 a 16h i de 19 a 24h.
Adherit a Terrassa Gastronòmica
www.zuritosaxa.com – www.facebook.com/zuritoterrassa

* Establiments adherits a

Terrassa Gastronòmica és una marca que identifica els productes, els
establiments i les activitats organitzades per dinamitzar el turisme
gastronòmic a Terrassa en col·laboració amb els agents públics i privats.

Per a més informació : www.visitaterrassa.cat

Entrar a l’aplicació i permetre utilitzar la seva ubicació actual (OK) i, a continuació
:
Gastronomia / On menjar / Filtrar / Categoria : Oferta Gastronòmica “Mitja
Marató Terrassa”
Relació dels establiments col·laboradors amb informació de com arribar : a peu o
en cotxe.

Per a més informació:

