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Organitza:

Amb la col·laboració de:

www.santquirzevalles.cat

AL PARC DE LES MORISQUES 
i més espais

SANT QUIRZE DEL VALLÈS
DEL 7 AL 12 DE JUNY

2022
MOSTRA 
GASTRONÒMICA



PRESENTACIÓ

Tast de vins / 20h
Pati de la casa Pintor Vila Puig

DIMECRES 8 DE JUNY

Tast de cerveses i actuació / 20h
Biblioteca Municipal

DIJOUS 9 DE JUNY

Tast de vins / 20h
Celler de Can Barra

DISSABTE 11 DE JUNY 

Tasta SQV / 20 h 
Parc de Les Morisques 

DIUMENGE 12 DE JUNY 

Vermuts musicals als establiments

Sant Quirze celebra novament la seva Setmana Gastronòmica, 
un moment excepcional per conèixer la gastronomia local 
amb tota la seva amplitud.

Aquest any tindrem el dimarts 7 de juny un Tastet de vins a 
la casa Vila Puig, i el dimecres 8 de juny un Tastet de Cerve-
ses que tindrà lloc a la Biblioteca Municipal, a banda del 
tradicional Tast de Vins a la Masia de Can Barra el dijous 9 
de juny, amb actuació musical en directe. 

El Sopar Tasta SQV, es celebrarà el dissabte 11 de juny al 
Parc de Les Morisques, on també es podrà gaudir d’animació 
musical durant la vetllada.

Els Vermuts Tasta SQV del diumenge 12 de juny tancaran 
aquesta mostra de la bona cuina i dels productes locals.

Us convidem a despertar els vostres sentits en aquesta nova 
edició del TASTA SQV!

Us hi esperem!

Tast organitzat per Casa Marieta i guiat pel seu somme-
lier amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès. 

L’aforament serà el limitat al del recinte. El preu del tast 
de vins serà de 6 euros.

Es consolida el TAST de cerveses+degustació dins de 
la programació del TASTA en aquesta ocasió de la mà 
de La Lila i Pa i Punt, que ens oferiran entre altres degus-
tacions, la cervesa Julita.
Gaudirem a més de l’actuació d’Onze al Teatre, que 
ens presentaran la seva propera obra “Que ve en 
Pitarra! a la fresca.
Adquisició de tiquets el mateix dia del tast
L’aforament limitat.

A partir de les 20h i fins a les 23h, organitzat per Lossum 
amb la col·laboració de Cuina Vallès i l’Ajuntament de 
Sant Quirze del Vallès
Hi haurà l’actuació musical de “The Bandimores”. 

Adquisició de tiquets el mateix dia del tast. Preu del 
tiquet: 5 euros. Taquilla a l’entrada principal, al passeig 
de Can Barra, s/n.

Un recorregut pels tastets mostraran el bo i millor de 
la cuina santquirzenca. Hi haurà diferents estands dispo-
sats al Parc de Les Morisques per fer un sopar a base 
de tapes variades que oferiran els diferents restaurants 
i establiments participants, tot plegat amenitzat amb 
una actuació musical.
Els preus de les tapes variaran entre 3 i 6 euros.

Per a la cloenda del Tasta SQV, alguns establiments 
oferiran un vermut especial el diumenge del Tasta SQV 
amb música ambiental a les seves terrasses. 

DIMARTS 7 DE JUNY 

Reserva d’entrades a: entrades.santquirzevalles.cat, a 
partir de l’1 de juny.


