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El restaurant lleidatà
considerat com el

cinquè millor d'Espanya
El reconeixement l'atorguen els votants de l'aplicació El

Tenedor

La Boscana es el 5º mejor restaurante de España según @eltenedor 
Celebramos el 3º año consecutivo presentes en este ranking del Top 100
Restaurantes de España. 
Gracias a todos los que valoráis y apreciáis nuestra dedicación por la
cocina y servicio pic.twitter.com/ye4jsRq54k

— La Boscana (@LaBoscana_) January 25, 2021

perMarta Romera
26/01/2021 13:10h
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El restaurant La Boscana, de Bellvís, que regenta el xef Joel Castanyé, consta per
tercer any consecutiu en el rànquing del Top 100 restaurants d'Espanya que cada
any elabora la plataforma de reserves El Tenedor i aquest 2020 a la
cinquena posició.

Enguany ha estat La Boscana el que ha encapçalat el llistat del TOP100 a
Catalunya. El rànquing s'estableix a partir de les notes obtingudes durant aquest
any, les opinions dels clients, visites al restaurant i les reserves generades.

 TELEGRAM LLEIDADIARI: Ara també podeu rebre les notícies de

LleidaDiari a través del canal de Telegram. Punxa aquí!

El valor afegit, la clau del seu èxit

«Intentem oferir una cuina genuïna, amb el valor afegit de l'esforç i l'honestedat, i
això sense oblidar les nostres arrels. Aquesta passió per la feina ben feta també
s'impregna en el servei, que presta tota l'atenció als comensals. Tenim un equip
humà extraordinari i a ells dediquem aquest reconeixement tan important, que ens
esperona per continuar en aquesta línia de professionalitat màxima», assenyala
Joel Castanyé, xef i propietari de La Boscana.

Més notícies:
Un matemàtic ofereix a Lleida una conferència sobre 'L'amor etern'
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