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Les festes de Vila-real s'obrin a 'l'street food' amb les millors propostes
gastronòmiques sobre...
domingo, 03 de septiembre de 2017

Les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real incorporen per primera vegada la Foodtruck Fest, una cita amb les
millors propostes gastronòmiques sobre rodes que s'instal·larà, del 6 al 10 de setembre, al jardí de Jaume I. El festival
congregarà una desena de foodtrucks, música en directe, activitats per als més menuts i interessants promocions, en
horari de 12.30 a 17.00 h i de 19.00 a 21.00 hores.
"Enguany, per decisió de la Comissió de Penyes, que era l'organitzadora, i els restauradors, no s'ha instal·lat la Fira de la
Tapa. Però açò no significa, en cap cas, que les festes de la Mare de Déu de Gràcia no vagen a tenir una oferta gastronòmica
a l'alçada, per a tots els vila-realencs i vila-realenques", assenyala el regidor de Festes, Javier Serralvo. "A les propostes
de les diferents penyes, que estan obertes a tota la ciutadania, el Recinte de la Marxa i l'excel·lent oferta dels
restauradors locals, se suma ara aquesta nova iniciativa, que comptarà amb 10 furgonetes de menjar urbà de tot tipus,
actuacions musicals cada nit i activitats per als més menuts", detalla Serralvo, qui ha animat vila-realencs i visitants a
acostar-se a conéixer aquesta nova proposta de street food en festes.
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=43863&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.

http://vila-real.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 18 January, 2018, 00:22

