17 i 18 de març
CALDES DE MONTBUI

Mercat de l’Olla
i la Caldera
2018

Dissabte 17 de març
De 10 h a 21 h a la zona firal
Venda d’estris de cuina, d’artesania diversa antiguitats, brocanteria,
alimentació i cuina sobre rodes
De 10 h a 14 h a la plaça de Can Rius
Tastaolletes: demostració de la cocció i tast de llenties pardines,
cuites amb aigua termal de la Font del Lleó, a càrrec de Llegums Cuits
Parellada, amb xoriço calderí
Activitats infantils. Tallers: Hummus de mongetes divertit, amb el
Petit Xef / Barret de cuiner de paper, amb Anna Ribot / Espai de jocs
gegants, amb Quiràlia
De 10.30 h a 14.30 h al pont de Can Rius
L’anada d’olla de la fira... Salt de pont (puenting) des del pont
de Can Rius!, amb Vent d’events (venda anticipada de tiquets: 10 €,
majors de 16 anys, al Museu Thermalia)
De 10 h a 14.30 h a la plaça de l’Església / carrer de Roma
Fira d’antiquaris i brocanters
Atracció infantil Ecocarrusel
A partir de les 13.30 h als restaurants de Caldes
“Se’ns en va l’olla”: plats estrella a la carta dels restaurants
De 16.30 h a 18.30 h al pont de Can Rius
L’anada d’olla de la fira... Salt de pont (puenting) des del pont
de Can Rius!, amb Vent d’events (venda anticipada de tiquets: 10 €,
majors de 16 anys, al Museu Thermalia)
De 17 h a 18 h a la plaça de Can Rius
Tastaolletes: xocolata desfeta amb melindros
De 17 h a 21 h a la plaça de l’Església / carrer de Roma
Fira d’antiquaris i brocanters
Atracció infantil Ecocarrusel

De 17 h a 21 h a la plaça de Can Rius
Activitats infantils: Tallers: Hummus de mongetes divertit, amb el
Petit Xef / Mosaic de colors amb motius culinaris, amb Anna Ribot /
Espai de jocs gegants, amb Quiràlia
A les 17.30 h a la plaça de Can Rius
Espectacle infantil: Bon profit!, amb animació musical, a càrrec
de TanakaTeatre
A partir de les 17.30 h a la plaça de Can Rius
Tastaolletes: tast popular de cigrons, acompanyats de botifarres
calderines del perol i botifarra negra amb llardons, cuits amb aigua
termal i foc de llenya i en l’olla més grossa de Catalunya
A partir de les 21 h als restaurants de Caldes
“Se’ns en va l’olla”: plats estrella a la carta dels restaurants

Diumenge 18 de març
De 10 h a 21 h a la zona firal
Venda d’estris de cuina, d’artesania diversa antiguitats, brocanteria,
alimentació i cuina sobre rodes
De 10 h a 14 h a la plaça de Can Rius
Activitats infantils. Tallers: Boletes dolces de llegums, amb el Petit
Xef / L’olla de paper, amb Anna Ribot / Espai de jocs gegants, amb
Quiràlia
De 10.30 h a 14.30 h al pont de Can Rius
L’anada d’olla de la fira... Salt de pont (puenting) des del pont
de Can Rius!, amb Vent d’events (venda anticipada de tiquets: 10 €,
majors de 16 anys, al Museu Thermalia)

De 10 h a 14.30 h a la plaça de l’Església / carrer de Roma
Fira d’antiquaris i brocanters
Atracció infantil Ecocarrusel
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De 12 a 14 h a la plaça de Can Rius
TH ERMA
Tastaolletes: tast popular de cigrons, acompanyats de
botifarres calderines del perol i botifarra negra amb llardons,
cuits amb aigua termal i foc de llenya i en l’olla més grossa de Catalunya

De 12 a 14 h a la Sala dels Vitralls de l’Espai Can Rius
Tastaolletes: tast de formatges de proximitat amb un maridatge
de vins catalans, a càrrec de la Penya Gastronòmica Calderina
La Fartanera i l’Agrobotiga de Caldes (venda anticipada tiquets: 5 €,
al Museu Thermalia)
A partir de les 13.30 h als restaurants de Caldes
“Se’ns en va l’olla”: plats estrella a la carta dels restaurants.
De 17 h a 21 h a la plaça de Can Rius
Activitats infantils. Tallers: Boletes dolces de llegums, amb el Petit Xef /
Penjador mòbil decoratiu amb olles de paper, amb Anna Ribot / Espai
de jocs gegants, amb Quiràlia
De 17 h a 21 h a la plaça de l’Església / carrer de Roma
Fira d’antiquaris i brocanters
Atracció infantil Ecocarrusel
A les 17.30 h a la plaça de Can Rius
Espectacle infantil: Nyam, Nyam!!, amb Daquidalla
A partir de les 17.30 h a la plaça de Can Rius
Tastaolletes: tast popular de cigrons, acompanyats de botifarres
calderines del perol i botifarra negra amb llardons, cuits amb aigua termal
i foc de llenya i en l’olla més grossa de Catalunya

Organitza:

Col·laboren

...

(PUENTING) DES DEL PONT
DE CAN RIUS
M

www.visiteucaldes.cat

RA

L ’A N

D ’O

FI

D’11.30 a 13.30 h al pont romànic
Perruquers termals: exhibició de pentinats a
l’entorn de l’aigua termal, a càrrec de Fusió de
Perruqueries Calderines: Elementho, Encrespat
i Anna Sánchez
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Del 17 al 25 de març de 2018

se’ns en va l’olla!
Plats estrella dins la carta
dels restaurants participants
Cafè del Centre Cooperativa

Hotel balneari Termes Victòria

Càmping El Pasqualet

La Rectoria

CanFanga

Na Madrona

Tel. 656 311 750
Tel. 93 865 01 50
Mandonguilles de cérvol fetes a casa,
Melós de vedella amb el seu suc
guisades amb ceps, figues seques i xips i suau de patata
de moniato
Tel. 93 865 46 95
Costella de porc al forn sobre
un llit de patata i poma

Tel. 622 493 595
Melós d’ibèric confitat amb ceba
i espècies a la cassola de ferro

El Remei

Tel. 93 865 01 97
Peus de porc a la cassola fets
a foc lent de llenya
Tel. 93 862 68 31
Pernilets de pollastre amb favetes
i carxofes

Robert de Nola
Tel. 93 865 00 02
Jarret de vedella amb poma i fruits secs Tel. 93 865 40 47
Guisat de cua de bou amb
Festuk Cafè
olives negres
Tel. 630 550 800
Fricandó vegà
Hotel Balneari Broquetas

Tel. 93 865 01 00
Jarret de vedella amb salsa de ceps

Rosset

Tel. 93 865 35 31
Sopa de farigola de la muntanya
del Farell

www.visiteucaldes.cat

Història de la
Torre Marimon

Del 17 de març al 3 de juny de 2018
ENTRADA GRATUÏTA
www.thermalia.cat

