
 
 

25-05-2020 a les 12 h 

 

 

 

BARS I RESTAURANTS DE SANT JULIÀ DE VILATORTA DURANT LA FASE D'EMERGÈNCIA PEL  COVID-19 
 

CA LA MANYANA 
 

Servei a domicili. Telèfon de comanda: 93 812 24 94 - info@calamanyana.com 
 

BAR - RESTAURANT "CASAL D’AVIS " 
 
Menjars a domicili de dimarts a diumenge amb servei a la carta i un menú setmanal que tindrà un cost de 7’50 euros. Encàrrecs: 
amb un dia d’antelació a través del WhatsApp (655.67.24.60) 

Entregues a domicili - pagaments a través de bizum o transferència bancaria. Terrassa disponible a partir de dissabte 23. 
 

Per més informació us podeu subscriure al canal de difusió de WhatsApp des d’on és publicaran les actualitzacions  
setmanals. 
 

BAR - RESTAURANT "CAN CUCA" 
 

Servei de menjars a domicili (7€/ menú).  Recollida a les mateixes instal· lacions del bar entre les 12:30h a 14:30h. Terrassa oberta 

 a partir de dilluns 18. Telèfon de contacte: 689018186 Sistema de pagament a convenir (efectiu, bizum o tarja de crèdit) 
 

BAR -RESTAURANT TENNIS SANT JULIÀ 
 
Servei de bar de dimarts a divendres i de bar-restaurant els dissabtes i diumenges. Terrassa disponible al 50% a partir de dimarts 19 
Telèfon: 696 613 259 
 

RESTAURANT "ELS LLEONS" 
 

15 plats a escollir. Presentació en safata precintada i envasada al buit (fred). 

Paella d'arròs presentada en paella tapada feta al moment amb un envàs que cal retornar. Recollida a l'establiment amb les 
mesures de seguretat adequades. 

Pagament amb targeta de crèdit o transferència bancaria Telèfon de comanda: 938 88 82 24 
 
BAR - RESTAURANT LA NAU 
 

Menjar per emportar els migdies. Terrassa oberta a partir de dilluns 18.  Telèfon: 93 812 00 03 - lanau2005@gmail.com 
 

RESTAURANT LA PIZZA 
 

Menjar per emportar els divendres vespre, dissabte  migdia i vespre i diumenge migdia i vespre. Telèfon 93 812 20 70 - 
restaurantlapizza@hotmail.es 
 

RESTAURANT CAL TEIXIDOR 

Terrassa oberta a partir de dilluns 18.  Telèfon: 93 888 70 36 - calteixidor@hotmail.com  

PAVELLÓ MUNICIPAL BAR RESTAURANT  
 

Terrassa oberta a partir de dilluns 18 si no plou  Telèfon: 691831923- presicompany@gmail.com 

PREVISIÓ DE PROPERES OBERTURES: El Jepi: divendres 29 Bar Núria: 2 de juny Restaurant IMés: 4 de juny 
Trobareu tota la informació del poble actualitzada a vilatorta.cat i a l'APP per a mòbils  Android “Infovilatorta” 


