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LA BOTIGUETA. 4-5
Minicroissants Salats (1)
Pollastre cruixent amb crema de
parmesà (2)
Broquetes de minimandonguilles amb 
salsa “René” (1)
Torrada amb escalivada i botifarra
negra (1)
Bombons cruixents de botifarra de
ceba (1)

CONGELATS XALOC. 8-13
Fideuada de marisc (2)
Cullereta de pop amb cremós de
mango (1)
Minihamburguesa de lluç i gambes amb 
salsa tàrtara (2)
Amanida cruixent de guacamole i
cranc (2)
Musclos amb gin xoriguer (1)

PEIXOS MASANA. 16-17
Crema de marisc amb dau de vieira i 
patata violeta (2)
Cebiche de llagostí cuit amb alvocat i 
mango (2)
Ravioli de gamba amb cremós de brie (2)
Minihamburgesa de salmó amb gamba (2)
Dau de verat confitat en escabetx (1)

OUS MARIMON. 31
Truita “La meva truita” (1)
Ous amb sorpresa (1)
Ou ferrat amb tot el nostre amor (1)

Entre parèntesis trobareu el nombre
de tickets que val cada tapa. Bon profit!

XARCUTERIA Mª ASSUMPCIÓ. 32-37
Cons de canyetes d’olot amb formatge 
manxec (2)
Cons de pernil ibèric (3)
Coques canalles (2)
Farcellet de rulo de cabra amb ceba
caramelitzada (2)
“Montaditos” varis (1-3)
Ració de pernil (1-3)

BAR DIMAR. 41-46
Tripa (2)
Croquetes de pernil (2)
Esqueixada de Bacallà (2)
Ronyons de xerès (2)

BOLET SUSIGRIS. 65
Pizza d’escalivada, tonyina, xampinyons i 
anxova (1)
Crestes de shitake amb tonyina (1)
Portobello amb ou de guatlla (1)
Remenat de bolets (1)
Pizza de cep (1)

LA CUINA DEL MERCAT. 67-68
Cruixent de pollastre (1)
Croquetes de carn d’olla (1)
Aletes de pollastre (1)
Fideuada (2)
Braves de blat de moro (2)

CANSALADERIA TUDELA. 111-112
Broqueta catalana (2)
Mandonguilles barbie (2)
Medallons amb salsa (2)
Xoricets borratxos (1)
Creps d’hamburguesa sorpresa (2)

BAR DEL MIG. 77-79 I 102-104
Entrepà de botifarra (2)
Entrepà de cansalada (2)
Entrepà de botifarró (2)

PASTISSERIA FRUITS SECS ANNA. 
80-101
Minicroissant vegetal (1)
Coques de escalivada (1)
Xips de iuca (1)
Verbenera (coques dolçes) (1)
Broqueta dolça italiana (1)

CARNISSERIA DURAN. 85-88
Hamburgesa rústica (xai, ceba i
formatge de cabra) (2)
Carpaccio al nostre estil (vedella) (2)
Steak duran (tàrtar de vedella) (2)
Esparracat de botifarres (blanc i negre) (2)
Mandonguilles (2)

FRUITS SECS TORRA. 90-91-92
Patates artesanes (1)
Barreja acaramel·lada (1)
Barreja salada picant (2)
Postres de músic (3)

TOT BACALLÀ ZAPATA. 105-106
Esqueixada de bacallà (1)
Amanida de bacallà i taronja (1)
Seitons de la iaia (1)

FORN ALEMANY. 113-116 I 155-156
Pastisset petit de sacher (1)
Mousse de llimona (1)

FRUITERIA SELLÉS. 117-118
Sucs de fruites (1)
Cassoleta de crema de llimona amb
fruita (1)
Quiche de verdura (1)

ESQUIUS. 124-126 I 143-145
Minihamburguesa de conill aromatitzada 
herbes (2)
Croqueta ca l’esquius (2)
Truita de patata amb formatge rocafort (2)
Broxeta de porc ral adobada (2)
Trinxat de la cerdanya (2)

BACALLANERIA ZAPATA. 129-132
Bacallà amb escalivada (1)
Truita de bacallà (1)
Bacallà amb romesco (1)

PEIXATERIA TONI I ORTIZ. 134-136
Llagostí salat (3)
Musclos en salsa (3)
Seitons amb vinagre (3)
Calamar a la romana (2)
Empanadilla de tonyina (1)
Pop a la gallega (3)
Guacamole amb salmó (3)

XARCUTERIA OLGA ROVIRA. 141-142
Variat de sushi català (2)
Cat, Gyozas (2)
Pim-pam teriyaki (1)
Tapa jubany (1)
Duet de botifarres del ral d’avinyó + copa 
de cava (1)

FRUITES TORRENS 169-170
Patates braves (2)
Amanida (1)
Creps (2)
Torrada d’escalivada (1)

FRUITES J ARNAU. 175-178
Carpaccio de pinya (1)
Broqueta de fruites variades (1)
Gaspatxo de síndria (2)
Suc de taronja natural (2)
Maduixots al gust (2)

FLORS ROSET. 1E
Maduixera (1)
Cactus (1)
Alfàbrega (1)
Planta aromàtica (romaní, farigola) (1)
Gerani (2)

FLORS PALAU. 6E
1 Gervera (1)
1 Planta Crassa (1)
1 Bambú (2)
1 Rosa (2)

PESCA SALADA FILOMENA. 8E
Fum, fum fum (1)
Contrastos (1)
Tàrtar d’empedrat (2)
Salmorejo amb encenalls de bacallà (1)
Pebrot del piquillo amb brandada i crema 
d’ametlles (1)
Broqueta de crispell de bacallà (1)

EL KIOSK. 13E (Presencial)

PLANTES I PLANTERS PERE
ARGELICH. 14E I 15E
Planta aromàtica (1)
2 Planters de gerani (vermell i rosa) (1)
2 Maduixeres (1)

OPTICALIA. 12E
Antifaç de full amb cava (1)
Sorteig de 2 ulleres de sol (a les 20:00h i 
21:50h)

CENTRO CULTURAL EXTREMEÑO. 
ASS. 157-199-200
Tosta extremenya (1)
Montadito d’ou i formatge (1)
Gaspatxo amb encenalls de pernil (1)
Patates estil pobre (1)

ESCOLA PIA. ASS 47-48
Croquetes variades (remolatxa, conill, 
verdures) (2)
Zurito de gaspatxo de maduixes amb 
broqueta de cua de gamba (2)
Cornet de brie amb tàrtar de salmó i salsa 
de cítrics (2)

32 PEBROTS, GRUP GASTRONÒMIC.  
ASS 59-62
Esclat d’oliva amb vermut (1)
Crema de tres melons amb cruixent 
d’ibèric (1)
Cresta de mar i muntanya (1)
Bunyols de bacallà (1)

CONFRARIA LA VINYALA.
ASS 22 AL 26
Cargols de festa major (3)

EIXARCOLANT. ASS 149 AL 152
Sopa freda de rosella i sajolida (1)
Montadito silvestre quatre estacions (1)
Beguda de saüc (1)
Trilogia de croquetes silvestres (blets, 
ortiga i api cavallard) (2)
Iogurt de pi amb coca de romaní (1)

CEREU ROJA. 73 AL 76

STAND VADEFOODIES EXT.1
MARTÍ I SARDA
Copa de vi blanc (1)
Copa de vi negre (1)

STAND VADEFOODIES EXT.1
VADEFOODIES
Gin tònic (4)
Mojito (4)

STAND VADEFOODIES EXT.2
BOHIGAS
Xarel·lo Bohigas (1)
Cava Brut Nature Bohigas (2)
Cava Rosat Bohigas (2)

STAND VADEFOODIES EXT.2
VADEFOODIES
Gin tònic (4)
Mojito (4)
Cervesa (1)

BARRA DAMM EXT.3
VADEFOODIES
Cervesa (1)
Refresc (1)
Agua (1)
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MENJA’T LES TAPES DEL MERCAT I 
CELEBRA ELS 40 ANYS DE LA MASUCA

20.00 h.
Obertura de portes
Actuació teatral a càrrec del grup Gralla Manufactures Teatrals 
i del Mag Caru
Música amb el DJ Fixi

22.00 h.
Concert del grup de música Xillona

22.30 h.
Comunicat de les tapes guanyadores
Jurat format per: Maria Senserrich, Madrona Vilanova, Joan 
Carol i Joan Domènech

23.30 h.
Música amb DJ Brown

24.00 h.
Tancament de portes




