


CANSALADERIA Mª ÀNGELS SOLÉ. 2-3
Pollastre amb verdures i salsa de llimona (1)
Mini hamburgueses de foie, ceba, brie (1)
Assortit d’ibèrics (1)
Tastet de formatge i codony (1)
Pop de muntanya (1)

CONGELATS XALOC. 8-9-10-11-12-13
Fideuà de marisc amb amb tempura
i salsa TERIYAKI (2)
Brotxeta de musclos amb tempura
i salsa teriyaky (1)
Coca de pasta de full especiada amb salmó fumat 
i mermelada suau de llimona (2)
Pinxo de delícies de mar (surimi amb ceba, julivert, 
alvocat i maionesa) (1)
Croquetes (carn d’olla, brandada bacallà, pernil 
ibèric i d’espinacs) (1) 

PEIXOS MASANA. 16-17
Musclos en escabetx (2)
Croquetes de peix (2)
Mini bueguer de salmó amb gamba (2)
Broqueta de peix (3)
         
VILA MASSANA. 18-19-20-21
Twister de tàrtar de salmó 
amb sosa caramelitzada (2)
Mini burguer de tonyina vermella.Cat (1)
Delícia de pop gallec amb patata i emulsió d’oli i 
pebres (1)
Popet de Tarragona saltejat amb toc picant (1)
         
OUS MARIMON 31       
Ous mudats (1)
La meva truita ( 1)
Ou tip (1)
Un ou que val per dos (1)

XARCUTERIA Mª ASSUMCIÓ 
32-33-34-35-36-37       
Encenalls de pernil ibèric amb conus (2)
Pizza a porcions (1)
Xoriç i “morcilla” a la planxa ( 1)
Pinxos (2)
Formatges (1)

BAR DIMAR. 42-43-44-45-46       
“Callos” (2)
Croquetes de pernil ibèric (1)
Ronyons al xerès (2)
”Asadura” amb salsa (2)

BOLETS SUSIGRIS. 65       
Portobello amb ou de guatlla (1)
Quiche de xiitake amb tonyina (1)
Saltejat de cep (1)
Vol-au-vents de remenat de bolets  (1)
Pinxo de xampinyons amb gamba (1)
         
MOLTA PASTA I MÉS. 66       
Cors de formatge amb salsa de xampinyons (2)
“Fiochi” de pera amb salsa de formatges (2)
“Tartellini di bologna” (2)
Tastets de pizzes (2)
Tiramisú  (2)
         
LA CUINA DEL MERCAT. 67-68       
Mini hamburguesa (3)
Croquetes de carn d’olla (1)
Fideuà (2)
Aletes de pollastre (1)
Vol-au-vent d’amanida russa (1)
         
CANSALADERIA TUDELA. 69-111-112       
Botifarra amb formatge (1)
Canya de llom amb xoriç (1)
Formatge als dos gustos (1)
Pinxo de carn i xoriç (1)
Botifarra blanca i negra amb poma (1)
         
TRIPERIA AMADO. 70-71-72       
Tripa i cap amb hummus de cigronet de l’anoia (1)
Ventre de porc farcit de galtes ibèriques, 
pinyons i botifarra negra (1)
Amanida de “cap i pota” amb mongetes i farigola (1)
Freixura de vedella a la catalana (1)
Morrets de porc “infernals” (1)
         
BAR DEL MIG (BRASERIA).
77-78-79-102-103-104       
Botifarra a la brasa (2)
Cansalada a la brasa (2)
Xoricets a la brasa (2)
“Morcilla” a la brasa (2)
Xistorra a la brasa (2)

PASTISSERIA  F. SECS “ANNA”. 80-101
Pa de coca amb farcit salat (1)
Dolços individuals i fruita (1)
Mini tartaletes (1)

Les parades i
les seves tapes
Entre parèntesis hi trobareu el número
de tiquets que val cada tapa. Bon profit!

LA POLLERIA DE LA MERCHE I L’ELI. 
82-83-84       
Delícies de conill a l’allioli vermell (1)
Torrada de pernil d’ànec amb foie i oli d’alfàbrega (1)
Mini entrepà de salsitxa de pollastre, 
ceba i formatge (1)
         
CARNISSERIA DURAN. 85-86-87-88    
Carpaccio de vedella (1)
Tastets de botifarra amb bolets saltejats (1)
”Platillo” de vedella amb cervesa i verduretes (1)
Bistec rus amb samfaina (1)
Hamburguesa de xai amb rulo de cabra (1)
         
L’HERBOLARI. 89       
Infusió digestiva (2)
Varietats de te selectes (2)
Espècies (bossetes) (1)
Pincho de “xuxes” (1)
         
FRUITS SECS TORRA. 90-91-92
Postres de músic amb xarrup de moscatell (2)
Barreja amb aperitiu de soja (1)
Patates xip al gust (1)
Caixeta de crispetes (1)
         
FRUITS SECS ROSET. 93-94-95      
Pannacotta amb fruits vermells (2)
Piruletes de xocolata negra i fruits secs (1)
Fudge de festucs i nabius (2)
       
TOT BACALLA ZAPATA. 105-106   
Esqueixada (1)
Pastissets de xató (1)
Pinxo de seitons (1)
         
FORN ALEMANY. 113-114-115-116-155-156       
Pastiset petit sacher (1)   
Pasta de full petit de fruites (1)  
         
FRUITERIA SELLES. 117-118  
Espardenya “mus” (1)
Suc tropical (1)
Pinxo de xampinyó (1)
Saltat de favetes i pèsols (1)
         
CARNISSERIA MANOLI. 122-123-146      
Torradetes amb pa amb tomàquet i pernil (2)
Mini hamburguesa (2)
Salsitxa fumada amb formatge (2)
Pinxos de carn (2)



ESQUIUS. 124-125-126-143-144-145     
Brioix de foie gras i de pernil (1)
Ensaladilla estil Esquius (1)
Mini hamburgueses de vedella, pollastre i conill  (2)
Trinxat de la Cerdanya (2)
“Mandonguilletes” (2)

BACALLANERIA ZAPATA. 
129-130-131-132     
Truita de bacallà (1)
Mandonguilles de bacallà (1)
Bacallà amb sanfaina (1)
         
XARCUTERIA OLGA ROVIRA. 141-142
Sushi català (2)
Niu parellada (1)
Tapa mastercheff (2)
Mini bombes (1)
         
EL SALPICON. 147-148     
“Migas extremeñas” (1)
“Torta del casar asada” (2)
“Secreto ibérico con cebolla caramelizada” (3)
“Crujiente de jamón ibérico / queso de cabra”  (2)
“Patatera con miel” (1)
         
CERERIA. 165-166       
Espelmes de colors (1)
Encens (2)  
         
FRUITES TORRENS. 169-170       
Patates braves (2)
Torrada d’escalivada amb anxova (1)
Truita d’alls tendres (1)
Maduixes amb xocolata (1)
         
FRUITES J. ARNAU. 175-176-177-178      
Brqueta de fruites (1)
Maduixots tres sabors (2)
Sucs de fruites (2)
         
CA LA PILAR. 179
Xarrups de colors (vegà) (1)
Hummus dos sabors, acompanyat de xips (vegà) (1)
Assortit de patés vegans (1)
         
PUR COSMETICA NATURAL. 181 
Recollida de fons per la Fundació Clínic 
Clinic “Projecte Ari” (1)
Entre tapa i tapa “rentat les mans”
         

XOCOLATES. 182 
El berenar de sempre (1)
Brownie (1)
Delicíes de mousse (1)
Tronc de colors (1)

FLORS ROSET. 1 (EXTERIOR)      
Plantes aromàtiques: estèvia, farigola, romaní… (1)
Cactus (1)
Flor tallada: rosa o gerbera (1)
Aloe Vera (2)

PALAU DE FLORS. 6 (EXTERIOR)
Una rosa (2 )

PESCA SALADA FILOMEMA. 8 (EXTERIOR)      
Xarrup de brandada amb 
parmentier de patata morada (1)
Carpaccio de bacalla al nostre estil (2)
Coca d’escalivada amb filet d’arengada i raim (1)
Taquet de llom de bacalla a la muselina d’all (1)

KIOSK. 13 (EXTERIOR)
         
PLANTES I PLANTERS
PERE ARGELICH. 14 (EXTERIOR)      
Planter d’enciams variats (1)
Planter de tomàquets variats (1)
Planter de plantes aromàtiques (1)
Planter de pebrots variats (1)
         
OPTICALIA CENTRE VISIO GRUP. 12
(EXTERIOR)       
Sorteig d’ulleres de sol cada 1/2 hora 
Fes-te una foto al “photocall”
         
CENTRO CULTURAL EXTREMEÑO ANOIA
157-199-200 
“Orejas en salsa” (3)
“Orejas con pimentón” (3)
“Prueba” (3)
Caldereta (5)
         
ESCOLA PIA. 47-48
Croquetes de verdures amb formatge blau (1)
Textures d’escalivada amb escuma d’anxova (2)
Bombes de pop amb escuma d’allioli de pop  (2)
Torradeta de brie, maduixa i P.X. (2)
         

ELS BARONS. 149-150-151-152     
Tàrtar de tomàquet (1)
Un toc dolç (1)
Sandvitx “cantons” (1)
Tapa solidària (momos) (-)
         
GHITA. GREMI D’HOSTELERIA 
I TURISME DE L’ANOIA. 137-138-139-140      
Arròs paperer (2)
         
ELS 32…. 59-60-61-62       
Bunyols de bacallà a la brava (2)
Crema de carbassa amb botifarra negra (1)
Pastís de calçots amb botifarra (1)
“Negresca” a la romanesa (1)
         
COFRARIA LA VINYALA. 22-23-24-25-26      
Cargols a la gormanda  (2)
         
ASSOCIACIÓ DE CELÍACS. 4-5     
Creps de pernil dolç i formatge (2)  
Pizza amb escalivada (1)  
Pastís de formatge (1)
Trufes (1)  
         
BARRA VINS MARTI SERDA. 73-74-75-76     
Copa de vi blanc (1)
Copa de vi negre (1)
Copa de cava (1)
Copa de vidre (1)
         
BARRA DE CERVESA. 158    
Canya de cervesa (1)
         
BARRA DE GINS I MOJITOS. 38-39-40       
Gin tònic (4)
Mojito (4)
Copa de vidre (1)
         
BARRA DE CERVESA. EXTERIOR C/VIRTUD
Canya de cervesa (1)

BARRA DE CERVESA. EXTERIOR C/VERDUNA
Canya de cervesa (1)



Etiqueta les teves fotos i entraràs al concurs per guanyar un àpat 
al Restaurant Xarop’s, al Cau de l’Ais o a Cal Vicenç! 

Explica’ns la teva experiència amb els hashtags:
#vademercat  #vadefoodies_igd #mercatmasuca

MENJA’T LES TAPES DEL MERCAT DE LA MASUCA 
I GAUDEIX DE LA FESTA!

20:00 
Obertura de portes

            Actuació teatral a càrrec del grup Gralla Manufactures Teatrals
Música amb el DJ Xavi Moreno

21:00
Animació a càrrec del speaker Jordi Cuadras

21:30
Concert del grup de música Acoustic Cuts

22:30
Comunicat de les tapes guanyadores

 Jurat format per: Ada Parellada, Josep Sucarrats, Marc Castells i Manel Pla

22:45
Música amb The Forest Shotgun Motorcycle

24:00
Tancament de portes


