
DISSABTE 10 de setEmbre
a partir de les 20.00h

Mercat de N T

POPPY
SELECTOR
20.00-22.00h

LLUÍS
GAVALDÀ
22.00-00.00h

DJ
the Jef
00.00-03.30h

Acompanyament musical a càrrec de

Aparcament Corsini
SI VENS EN COTXE APARCA 
A L’APARCAMENT DE CORSINI 

PER NOMÉS
0,50 EUROS / HORA

Monedes “amparitus”
COMPRA ANTICIPADAMENT ELS 
TEUS AMPARITUS A LA PARADA 

DE LA TECA I LA MECA
1 AMPARITU = 1 EURO

Got reutilitzable

POTS PORTAR EL 
TEU GOT DE CASA o 

comprar-lo al mercat



• Mini hamburguesa de cua de bou.
• Callos de vedella Angus amb cigronet 

ecològic de la Conca.
• Mini burrito de vedella Angus amb porc 

ibèric.

• Paquizzes.
      (Pizzes de carn o verdures).

• Farcellet de carbassó.
• Lingot de meló amb pernil.
• Empanada argentina de verdures.

• Croque mesieur.
• Coca mexicana.
• Lingot de fruits vermells.

• Assortiment d’embotit de poltre.
• Zipi Zape (botifarra blanca i negra).
• Plat de pernil ibèric.

• Broqueta de vedella teriyaki amb xips 
de boniato.

• Tàrtar de fuet amb alvocat.
• Nuggets de pollastre amb xips.

 

 

 

 
 

• Baldana d’arròs de l’Aldea.
• Brotxeta de vedella.
• Croqueta de cua de bou.

• Sandwich del majordom.
• Raviolis cruixents.
• Croquetes de crema catalana.

• Canuts de parmentier de patata i gamba 
vermella enrotllats en carpaccio de peu de porc.

• Broqueta de torrezno de Sòria.
• Entrepà de caneló de bolets i beixamel de   

pebrot vermell gratinat.

• Gyozes de colors, vedella + verdura i porc 
+ boletus.

• Uramakis de tres colors.
• Bombetes de crispetes de pollastre sense 

pollastre (vegà).

• Entrepà pulled ibèric.
• Croquetes de la casa.
• Enfilat de botifarres.

• Pa de vidre amb pernil ibèric i 
formatge.

• Begudes i còctels.

Més de 40 varietats de 
tapes per assaborir!

Al Mercat de Nit compra els teus 
“amparitus” a les carpes de Mercats 

de Tarragona que trobaràs a:

Plaça Corsini
Accés c/ Cristòfor Colom

• Fideuà.
• Arròs negre.
• Varietat de croquetes.


