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de 2014

Horario:
de 12:00h. a 15:00h.
de 20:00h. a 22:30h.

CONCURSO Á MELLOR TAPA DE BOQUEIXÓN

TAPAS
1,5€

O MEU VOTO, NO CONCURSO DA MELLOR 
TAPA DE BOQUEIXÓN É PARA:

Tapa:

Establecemento:

OS AGASALLOS
O Concello de Boqueixón sorteará unha 
estanza para dúas persoas, con cea 
incluída, nunha casa rural.
Os establecementos participantes 
sortearán os seguintes  agasallos:
•   Un lote de produtos típicos de Nadal
•   Unha tablet
•   Un televisor
•   Unha visita a unha  bodega de viño

CONCURSO Á MELLOR TAPA DE BOQUEIXÓN 2014

Coa degustación da tapa que realizará cada cliente 
o establecemento participante selará a cartilla de  
participación  na casiña  correspondente que se inclúe 
neste folleto.

O cliente pode votar á Mellor Tapa escribindo o 
nome da mesma e do establecemento no apartado 
correspondente. Sendo necesario  ter seladas todas as 
casiñas da cartilla de participación.

Os datos recollidos a través do formulario trataranse de conformidade coa Lei de Pro-
tección de Datos de Carácter Persoal (Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro BOE 
do 14-12-1999), informámoslle que se empregarán únicamente con fin de participar no 
presente sorteo e/ou recibir premios derivados do mesmo. Se vostede o desexa pode 
exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previsto pola 
indicada Lei Orgánica enviando un correo electrónico ó enderezo concello@boqiexon.
com, ou ben mediante n escrito dirixido ó Alcalde de Boqueixón.

Datos do participante:
Nome:

Apelidos:

Teléfono

Enderezo

Colabora:

SORTEO PARA OS CLIENTES
Para entrar no sorteo dos diferentes agasallos os 
clientes terán que cubrir os datos do participante e 
ter seladas todas as casiñas da cartilla de participa-
ción que se inclúe neste folleto.
As cartillas de participación deberán depositarse 
nas urnas que estarán dispoñibles en cada estable-
cemento  e unha vez rematado o calendario da Ruta 
procederase á recollida e á verificación do estado 
e veracidade das mesmas (retirándose aquelas que 
estean rachadas, con emendas ou incompletas)
 

Establecementos participantes:

Café-Bar O Rincón de Tania
(Camporrapado)

Restaurante O Nervioso
(Camporrapado)

Restaurante O Balado
(Ardesende-Codeso)

Taberna O Cruceiro
(Campo da Festa de Boqueixón)

Café Bar Latino
O Forte (Boqueixón)

Bar A Barreira
(Noenlle-Sergude)

Taberna Záramo
(A Igrexa- Sergude)

Casa de Xantar  Casa Castro
(A Igrexa-Sergude)

A Casa D`Lenin
(Pumares-Sergude)

Restaurante Vente Vindo
(A Gándara-Sergude)

Café Bar O Rincón de Pepe
(Lestedo)

Parrillada Os Rufos
(Lestedo)

Cervexería O Vikingo
(Lestedo). 

(O luns 8 de decembro este establecemento permanecerá pechado)

Os establecementos participantes doarán 0,10 cént. á Cociña Económica, por cada 
tapa do concurso vendida.



Restaurante
O BALADO

(Ardesende-Codeso)

Boletus e ovo 
das galiñas de 

Mos

Taberna
ZÁRAMO

(A Igrexa - Sergude)

Solombo ben 
acompañado

Casa de Xantar
CASA CASTRO

(A Igrexa - Sergude)
- Cocido de Boqueixón 

en tres texturas

- Chupa Chups de ave 
con niño de patacas 

e salsa de froitos 
silvestres

Bar
A BARREIRA
(Noenlle - Sergude)

Chipiróns 
recheos

A CASA
D`LENIN

(Pumares - Sergude)

Pensado no
bacallau en 
Casa Lenin

Café - Bar
LATINO

(O Forte - Boqueixón)

O bo “rollito” 
do Latino

Taberna
O CRUCEIRO
(Campo da Festa de 

Boqueixón)

Paxariño á 
sidra

Restaurante
O NERVIOSO

(Camporrapado)

Xarrete 4.0

Café-Bar
O RINCON
DE PEPE

(Lestedo)

Le parfum…le 
bien que l´on fait 

parfum l´âme

Restaurante
VENTE VINDO
(A Gándara - Sergude)

- Cazola de pulpo con 
cahelos gratinada 

con bo queixo
 - Albóndigas 

secretas con salsa
de cogumelos

Parrillada
OS RUFOS

(Lestedo)

- Langostinos ao 
forno “Os Rufos”

- Filloa rechea 
con ensalada de 

marisco

Cervexería
O VIKINGO

(Lestedo)
Virutilla de ibérico 

sobre cama 
panadeira con cesto 
de filloa recheo de 
castaña e sorbete 

de limón  

(O día 8 de decembro 
permanecerá pechado)

Café-Bar
O RINCÓN
DE TANIA
(Camporrapado)

Chicharróns con 
queixo de tetilla


