
TRISK’AN
Acabats d’arribar de l’Escola de Mestres de Creps de Rennes per 

oferir l’art de la crep.

Galettes i creps de fajol 100% bretones
Refrescos, cervesa i sidra

FUXIABARCELONA
Marco Dovier ofereix un nou concepte de cuina ràpida amb 

especialitats italianes.

Piadinas de pernil cuit, xampinyons i formatge 
Piadinas de botifarra catalana, ceba i pebrot

Panino de llom cuit al forn i salsa tonnata
Amanida de rúcula, taronja i pernil

Espinacs tendres, pera i formatge gorgonzola

Sucs naturals, mojitos i limoncello

CARAMBOLA
Plats creatius que donen vida a una vella caravana dels anys 70 

amb una cuina sobre rodes.

Xips gruixudes, olives, piparres i seitons
Garrinet: rostit de porc amb cruixent de ceba

Freaky: fricandó amb bolets, endivia i carbassó a la brassa
Barca: bacallà confitat amb pure de patata i mantega

Refrescos, cervesa i vermut

LA CASETA VERDA
Entrepans amb diferents tipus de frankfurt gurmet, on la base és 

un frankfurt ecològic però se li dóna un toc amb els sabors, salses i 
acompanyaments. El resultat? Originals i singulars hot dogs. 

Frankfurt gurmet
Patates ecològiques

Aperitius Caseta Verda

VAN BOLA
Productes de temporada, ecològics i de Km0, sense gluten ni lactosa.

Pasta, rúcula, tomàquet i olives amb maionesa d’alfàbrega
Arròs, ceba morada i mango confitat amb gingebre amb 

maionesa de curri, coco i coriandre
Pico de gallo, hummus de fesols i alvocat amb maionesa de 

llima, coriandre i cruixent de moresc
Arròs, shitakes i brots de soja i cruixent d’algues amb 

maionesa suau de wasabi

COR DE BOU
La cuinera Irma Llorenç presenta una cuina de mercat i gurmet 

elaborada amb producte de proximitat per promocionar la 
riquesa gastronòmica d’allà on va.

Entrepans de rostits i pinxos gurmet
Braves amb all i oli

Musclos a la marinera
Broquetes de xai amb verdures de temporada

Sucs amb fruita i herbes fresques, cocteleria i vins  

FOOD FUN TRUCK
El food truck de la cuina de mercat, de proximitat i artesana. 
Hamburgueses veganes i pa elaborat amb massa mare. És 
respectuós amb el medi ambient i aposta per una cuina 

saludable.

Hamburguesa de vedella
Hamburguesa de cigrons amb curri
Hamburguesa de llenties amb cumí

Hummus / Croquetes variades / Empanades
Gazpatxo de síndria / Pastís de pastanaga

Vermut, sucs i batuts, cafès i infusions

LA INTERNACIONAL
Els Shuffles són nius de patates elaborats artesanalment d’un a un i 
que són emplenats amb diferents ingredients segons temporada.

Pollastre adobat amb soja, varietat d’enciam formatge, 
albergínia, brots i alvocat

Hamburguesa de vedella, varietats d’enciam, tomàquet, 
cibulet, ceba caramel·litzada i gorgonzola

Brie, alvocat, xampinyons, varietats d’enciam, tomàquet i 
albergínia

Mojitos, Caipirinhas, cerveses i refrescos.

BARRA ESTRELLA DAMM
Regal d’una cervesa Estrella Damm per cada tiquet de compra de 

les pop up stores del Rec.012

Venda de cervesa i aigua

PATI VILA
Baixada Calot

menjar de carrer

4, 5, 6 i 7 de novembre 2015
Barri del Rec / Igualada
de 10 a 21h



Cupcake Cafè
Food truck especialitzat en pastisseria creativa,el nostre producte 

estrella són els cupcakes.

Xocolata amb dolç de llet
Pastanaga canyella i nous

Red velvet amb crema de formatge
Pastís de formatge

Pastís de formatge amb nabius
Pastís de poma canyella i nous

Brownie de nous
Brownie de maduixes i xocolata blanca

Alfajor amb dolç de llet i coco

Cafès

FOGONS URBANS
El Sergio i el Sebas, dos xefs gamberros i fascinats pels food 
trucks, amb ritme, guasa i una passió per la cuina fora del 

normal. 

Patates braves
Hamburguesa de pollastre amb ou ferrat i salsa BBQ
Raclet fosa al moment, patates, escalunyes i farigola

Gelat de mojito
Obatza amb Bretzel

La PICKUB
Un food truck especialitzat en porc negre mallorquí. 

Ramen de “porc negre” amb enciam de l’hort
Gyozes vegetarianes

Porc negre grilled cheese sandwich
Grilled cheese sandwich (vegetarià)

Can SIBARITA
Especialistes en truites de sabors tradicionals o atrevits i 

aperitius que delectaran tots els paladars. 

Truita de patata i ceba
Truita de brie, mel i sobrassada

Sticks de pollastre amb maionesa de curri
Brie arrebossat amb melmelada de tomàquet

Foie a la planxa acompanyat amb poma caramel·litzada 
Raviolis artesans farcits de crema de porros i gambetes

Vermut de la terra

DELIGOTESSEN
Un projecte culinari sobre rodes, que fusiona els sabors de 

diverses cuines internacionals, oferint una oferta innovadora i 
variada.

Curri asiàtic amb arròs de coco
Parmigiana

Nem de llagostins i verdures amb salses sweet chilli
Indian mango sunrise

CELLERS TORRES
Cellers Torres aterra al Rec.0 amb una proposta de vins que va 

del més vintage al més seductor.

Sangre de Toro
Altos Ibéricos
Santa Digna

Rebels de Batea
Viña Esmeralda

Natureo

ZONA CELLERS TORRES 
Carrer Sol / Ronda del Rec

menjar de carrer

4, 5, 6 i 7 de novembre 2015
Barri del Rec / Igualada
de 10 a 21h



XIXUNETA
Una gelateria mòbil arriba després de més de 70 anys 

d’elaboració de gelats artesans.

Gelats artesans, xocolata i melindros

REINA CROQUETA
Food truck de croquetes de temporada elaborades de forma 

artesanal amb productes de proximitat.

Croquetes de pollastre, pernil ibèric, espinacs i pinyons, 
vedella i curri, botifarró, bacó i panses, 4 formatges

LA TECA VAN
Cuina vegana i vegetariana casolana. Deixa’t sorprendre i vine a 

tastar-ho, veuràs que no només mengem amanida!

La nostra burger és el nostre plat estrella
Wrap: són enrotllas farcits, un de diferent per cada dia

Truita de patates vegana
“Pintxitos morunos” amb pa amb tomàquet

Patates xips gruixudes, artesanes

Vi negre ecològic, vermut artesà, te i cafè 

DALI’S
Caravana Airstream dels anys 60 amb inspiració daliniana.

Ous estrellats per a tots els gustos, amb pernil, trufa, foie 
o el Dali’s

EL VIOLETERO
El Violetero Gourmet és una caravana gastronòmica que fusiona 
receptes tradicionals de cuina mexicana amb un toc mediterrani.

Fajitas norteño, ceviche veracruzano
Alitas rancheras, bikini azteca

Natxos, guacamole

Margarita violetera i aigües fresques

PORTA PLATETS
Porta platets és la cuina creativa de carrer amb un xef transgressor.

Hamburgueses casolanes
Botifarres transgressores

Tapes d’autor, focaccies  i croquetes

JAAIM’S
Entrepans d’autor amb encant, pica pica deliciosos i originals. 

Fusionant cuina, estil i sabors d’arreu.

Houdini: entrepà de llom de porc cuinat a baixa 
temperatura, salsa asiàtica, encenalls de parmesà

Bargara: hamburguesa 100% vegetal amb salsa Strogoff
Hamburguesa vedella: 100% carn de vedella, formatge 

cheddar, ceba caramelitzada,tomàquet i cabdell
Pakores: bunyols hindús a base de farina de cigró.
Tonsai: pollastre marinat amb melmelada de chilli

Xips i patates fregides: com les de tota la vida

Refrescos, aigua, cervesa, vi blanc, gintònics

CINDERELLA
Caravana food truck d’estil vintage que ofereix productes 

gastronòmics de qualitat.

Hamburguesa amb formatge de cabra i confitura de 
tomàquet casolana

Croquetes de bolets, de carn i de xipirons
Patates fregides

Refrescos, aigua, vi blanc, vermut i cafè

HAPPY FOODS
Happy Foods és un projecte gastronòmic de qualitat sobre rodes. 

Tots els productes són ecològics, de temporada i proximitat.

Heisenberg: hamburguesa de vedella ecològica del pirineu
John Lennon: hamburguesa vegetal d’algues i espinacs

New York baggle: de cereals cuit i fornejat a foc lent amb 
bacó i formatge emmental

“Cassoleta” de temporada, crema vegetariana servida en un 
pa rústic de pagès

Sucs Cold Pressed ecològics, sucs de pressió en fred, ecològics 
de fruites i verdures de temporada

BARRA ESTRELLA DAMM
Regal d’una cervesa Estrella Damm per cada tiquet de compra de 

les pop up store del Rec.011

Venda de cervesa i aigua

PATI MARTÍ ENRICH 
Carrer de Sant Faust

menjar de carrer

4, 5, 6 i 7 de novembre 2015
Barri del Rec / Igualada
de 10 a 21h



LA ANTIGUA
Food truck especializada en bagels (pa artesà típic novaiorquès).  

Una fusió de les nostres grans pasions: viatjar i cuinar.

Burger “la Antigua” i vegetal burger
Bagel Pollastre Tandori, de “porchetta” o bagel vegà 

Crep de pinya i coco, de nutella, de plàtan i mel, i de 
xocolata blanca

Cafes  i  tes del món

CANALLA
Caravana vintage amb una proposta gastronòmica mediterrània 

amb tocs asiaticoamericans, tot de molt bona qualitat.

Burrata amb tartar de tomàquet fresc i sec, amb oli 
d’alfàbrega i pesto
Hummus d’alvocat

Hamburguesa Canalla / Hamburguesa Asiàtica

LA VIE EN CHROME
La cuina americana dins d’una autèntica caravana airstream dels 

anys 60.

Patates americanes
Xocolatines

Bagels de salmó, pastrami, pernil, pesto, ou i bacó
Cheesecake. Carrot cake. Brownie. Cookies. Banana bread

Mojitos i caipirinyes

LAUFER
Una caravana amb la vitalitat del color taronja per fora i del bon 

cuinar per dins.

Caneló cruixent farcit de carxofa o amb verdures i carn, 
amb enciam, ceba cruixent i salsa barbacoa

Hamburguesa bacó: carn de vedella, enciam, tomàquet i 
compota de bacó, xedar, ceba, tomaquet

PEPA CROQUETA
Un gran homenatge a les croquetes de les nostres iaies i iaios!

Croquetes de verdures, carn, formatge, peix, marisc i 
també croquetes dolces

PIZZA KENNY’S
Autèntiques pizzes a l’estil Chicago, massa gruixuda, esponjosa. 

Pizzes, aletes de pollastre, pa d’all
Natxos amb formatge xedar

Natxos amb guacamole

LADY BUTI
Entrepans de botifarra gurmet km0 sobre rodes.

Entrepà de botifarra de bolets, de pollastre o de vedella
Bikini

Patates braves

MASALA’73
Cuina índia de carrer. Diferents receptes dins d’un pa “chapati” 

fet a mà amb farines ecològiques.

Chicken Curry: pollastres a baixa temperatura en salsa curri 
amb ceba vermella i coriandre

Pork vindaloo: secret ibèric amb salsa especiada, iogurt, 
menta, coriandre i ceba encurtida

Chai tea

MARIA UNA CREP
Creperia bretona.

Crep i galette bretona sense gluten ni lactosa
Crep candeal i crep de xocolata
Crep de formatge i pernil dolç

Cafè, te i begudes

PEBRE NEGRE
Menjar mediterrani sobre rodes, treballen amb producte de 

proximitat i carinyo als fogons, amb entrepans gurmet i platets.

Entrepà de calamar amb salsa tàrtara i espinacs frescos 
Entrepà de costella de porc desossada amb préssec

 “Salmorejo” amb gambes d’Arenys
Paperina de pollastre cruixent amb picada aromàtica

Mojitos i gintònics

BARRA ESTRELLA DAMM
Regal d’una cervesa Estrella Damm per cada tiquet de compra de 

les pop up stores del Rec.012

Venda de cervesa i aigua

PLAÇA DISSENYADORS 
Carrer del Rec / Traginers

menjar de carrer

4, 5, 6 i 7 de novembre 2015
Barri del Rec / Igualada
de 10 a 21h



VAPOR DE BAIX 
Carrer Creueta

La CABANYETA
Albert Gost porta les millors xocolates amb coca i altres especialitats com les creps dolces i salades.

Coca i xocolata
Crep de xocolata

Crep de formatge i pernil dolç 

Sucs de fruita natural i mojitos

4, 5, 6 i 7 de novembre 2015
Barri del Rec / Igualada
de 10 a 21h


