Gasteizko Azoka Plaza nahitaez
ikusteko lekua da hiriko bizimodua
kalean bertan bizi eta topikoetatik
urrundu nahi duen turistarentzat.
1975. urtetik dago martxan, eta
2011tik 2015era, akordioak bilatu
dituzte merkatariek, egun azoka estaltzen duen egitura ikusgarriarekin
amaitu den eraberritzea egiteko.
Hiriaren erdiguneko gune animatuenetako batean dago, eta 12.000 m2
ditu, 5 solairutan banatuta.

ORDUTEGIAK

Zatoz azokara, eta hiriko bizimodua ezagutuko duzu!

Beheko solairuko saltokiak eta terraza

Beheko solairuko gastrotabernak

ASTELEHENETIK 09:00-14:00 eta
OSTEGUNERA 17:00-20:00

ASTELEHENETIK 08:00-23:30
OSTEGUNERA

OSTIRALETAN 09:00-14:00 eta
17:00-20:30

OSTIRAL ETA 08:00-01:30
LARUNBATETAN

LARUNBATETAN 08:00-15:00

Jesus Guridi kalea, 1-A
info@mercadolaplaza.com
Tel.: 945 287 972
Facebooken “Mercado de Abastos”

IGANDEETAN 10:00-23:30

AZOKA PLAZA
Hiriaren taupada!

Eraikinean sartutakoan, kalitatezko
produktu freskoak, baratzeko produkturik bikainenak edo tokiko abelburu onenak eskaintzen dituen azoka
tradizional bat aurkituko duzu. Azoka
ondoko eremu komun batean zortzi
gastrotaberna daude, gainera, eta
aisiaz eta gastronomiaz gozatzeko
eskaintza zabala dute; euskal sukaldaritzako betiko pintxoak ez ezik, sushia
dastatzeko aukera ere edukiko duzu.

Azokako lehenengo sotoan, supermerkatu handiaren ondoan, Corte
Ingleseko kirol saila dago, eta kristalezko pasabide moderno baten bidez
lotuko zaio ondoko eraikinean dagoen merkataritza zentroaren gainerako zatiari.
Eraikinaren bigarren solairuan tokiko
produktuei eta produktu ekologikoei eskainitako lokalak aurkituko
ditugu, enogastronomia ikasgelarekin batera: gastronomia hedatzeko eta gastronomiaren inguruko
prestakuntza eskaintzeko lekua da.
Ez galdu erabilera askotarako terraza; lorategi-estalki ikusgarri bat
dauka, mota guztietako ekintzetarako
erabil daitekeena. Hainbat hiri-baratze erabiltzen dira sukaldaritza
ikasgelan, eta horrelako landaketen
abantailak zabaltzeko funtzioa betetzen dute.
Nahiz eta ezertxo ere ez erosi, merezi du ikustea eta giro horretan
murgiltzea. Ez galdu aukera!
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AZOKA
Azokan, tokiko txikizkarien postuak
aurkituko dituzu, euren espezialitateetan tradizio handikoak eta produktua,
kalitatea eta freskotasuna protagonista
dituztenak.
Utzi sentsazioek harrapa zaitzaten, eta
gozatu haragi, fruta eta barazki onenez.

GASTROTABERNAK
Balioetsi Kantauriko arrain eta itsaskiak.
Esperimentatu Arabako Errioxako gure
ardoen, txakolinaren edo Idiazabal gaztaren usainekin.
Leku bizi-bizia da. Eguneroko erosketak
egiteaz gainera, ekitaldietan parte hartu
eta produktuak dasta ditzakezu.

Zortzi gune gastronomikoetan, betiko
pintxo eta janariak edota hanburgesak
eta nazioarteko sukaldaritza (mexikarra,
italiarra edo japoniarra) eskaintzen dizkigute hiriko hainbat ostalari ezagunek;
baita ardo bikainak eta garagardorik
onenak ere.

ENOGASTRONOMIA IKASGELA
Merezi du gastrotabernen inguruko argi
atseginean murgildu, eta dastatzeez eta
gainerako ekintzez gozatzea. Tokiko
produktuen inguruko sustapen-ekintzak
kalean bertan antolatzeko modua emateko diseinatu da gunea.

Informazio-teknologia berrienekin hornitu da gunea; sukalde moderno bat eta
15 lanpostu ditu, eta, ondoan, erabilera
askotarako gela bat. Profesional eta zaleentzako enogastronomia produktuen
dastatze eta lantegiak antolatzeko programatuta dago, hiriko bisitarietan arreta
berezia jarrita, bai eta aisiako turistetan

eta biltzarretara edo pizgarri gisa datozenetan ere.
Izen handiko sukaldariburu eta sommelier gonbidatuak batzen zaizkio sukaldari
egoiliarrari, Gasteiz gastronomiaren eta
enologiaren erreferente egiten duen bide
horretan urratsak egiten jarraitzeko.
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