


Descobreix una gran varietat de RESTAURANTS al centre 
d’Ordino que ofereixen les seves millors fórmules ràpides 
d’àpats per als dies d’esdeveniments a l’Auditori Nacional.

PIZZERIA COLL D’ORDINO
A tan sols 5 minuts del poble d’Ordino, 
just al començament de la carretera del 
Coll d’Ordino, trobaràs la Pizzeria Coll 
d’Ordino, especialitzada en autèntiques 
pizzes, hamburgueses de carn del país i 
cuina casolana.
Suggeriment:
Pizza o hamburguesa (amb amanida 
i patates) + beguda: 15 €
Reserves: 839 203

EL RACÓ BURGUES
Restaurant cèntric, situat al mateix ca-
rrer Major. Pujant unes escales, trobareu 
una petita terrassa i, a dins, el restau-
rant, petit però familiar. És un espai molt 
acollidor on es fa un menú tancat i l’es-
pecialitat de la casa, unes postres ca-
solanes i empanades de carn amb molt 
bona qualitat-preu. Al darrere té accés 
a una altra terrassa més gran.
Suggeriment:
Tapa de pernil o 3 empanades + copa 
de vi o cervesa: 8 €
Reserves: 854 454

BAR QUIM
Restaurant molt cèntric, situat a la plaça 
del poble, davant de l’església. És un lo-
cal petit i familiar, on trobareu una gran 
varietat de tapes i una carta amb molt 
bona qualitat-preu de plats casolans.  
Té accés a terrassa.
Suggeriment:
Hamburguesa (normal o vegana)  
+ beguda: 10 €
Reserves: 835 645

RESTAURANT TÒPIC
A l’entrada del carrer Major podeu tro-
bar aquest local de tres plantes. Amb 
cafeteria a la planta baixa, restaurant 
al 1r pis i terrassa a l’exterior, és un lloc 
ideal per gaudir de les seves propostes 
de menjar i beure en qualsevol moment 
del dia.
Suggeriment:
2 Estrella Damm de 33 cl + broqueta de 
truita de patates casolana + 2 croquetes 
de pernil: 9,50 €
Reserves: 736 102



HOTEL COMA
Al costat de l’Auditori i del centre del 
poble, envoltat de terrasses i jardins, 
podeu trobar aquest hotel emblemàtic i 
ple d’història. El seu restaurant disposa 
d’una carta que despertarà els vostres 
sentits i d’un menú de temporada en què 
trobareu els millors plats de cada estació.
Horari: de 13 a 15 h i de 20 a 22 h
Suggeriment:
Aperitiu de concert amb 4 tapes
Xapacoca amb pernil ibèric
Foie-gras d’ànec micuit
Croquetes casolanes
Gambeta salada
1 canya o 1 copa de vi 17,50 €
Reserves: 736 100

VERTICAL
Situat a mig carrer Major, el Vertical 
ofereix un ambient cuidat i acollidor on 
l’especialitat són les creps i les galettes 
bretonnes així com la cuina saludable i 
divertida. La carta és 100 % sense glu-
ten i està basada en productes de quilò-
metre zero, acompanyats de bons vins i 
postres casolanes.
Suggeriment:
Moniatos al forn amb pesto per 
compartir + poke bowl de salmó amb 
mango, alvocat i quinoa + copa de 
Rueda Verdejo
I en sortir del concert, un gintònic  
en un ambient distès.
Reserves: 817 989




