Bem-vindo a Madrid
Em pleno bairro de Chueca, este mercado é uma verdadeira caixa de surpresas, que
vale a pena visitar. Aberto em XIX, e entretanto demolido, foi reconstruído em 2011,
dando lugar a um edifício moderno com espaços destinados à compra de alimentos e
várias zonas de restauração
O mercado encontra-se distribuído por três pisos:
O primeiro piso está dedicado à venda de alimentos frescos, e oferece também um gastrobar
onde é possível desfrutar de pratos sofisticados servidos em forma de tapas
O segundo piso reúne uma taberna - vinoteca e dez postos de show cooking / take away
,
onde os visitantes podem degustar e levar para casa desde especialidades gregas a comida
japonesa, marisco, doces, batidos e sumos. Este piso alberga também o Instituto Iberoamericano da Finlândia, um espaço que acolhe várias iniciativas culturais.
No terceiro piso encontra-se o restaurante La Cocina de San Antón,um espaço
gastronómico com quatro ambientes distintos: a zona “chill in”, para desfrutar de um bom
snack rápido, o restaurante interior, para almoçar ou jantar e saborear as melhores receitas
da gastronomia nacional e internacional, a zona chill out “El cielo de San Antón”, que oferece
uma grande variedade de cocktails, vinhos e snacks, e “El invernadero de San Antón”, um
restaurante pensado para os clientes fumadores.
O Mercado de San Antón representa também um novo modelo de mercado sustentável, em que a
clarabóia central funciona como um enorme coletor de energia fotovoltaica e o piso é de basalto
fundido, um material originalmente reutilizado. O mercado dispõe igualmente de um sistema de
recolha de lixos, que reduz em 80% o volume de resíduos orgânicos. O mercado oferece conexão
Wi-fi gratuita em todos os pisos. Para consultar a informação sobre todos os mercados municipais,
visite Mercados de Madrid

Informação de interesse
Endereço

Zona

Calle de Augusto Figueroa, 24 28004

Chueca

Telefone

Correio electrónico

(+34) 91 330 07 30

info@mercadosananton.com

Web

Metro

http://www.mercadosananton.com/

Chueca (L5)

Autocarro

Cercanías (Local train)

1, 2, 3, 37, 46, 74, 146, M2

Madrid-Recoletos

Tipo
Mercados

PÁGINA OFICIAL DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MADRID

