
El bolet del Berguedà 2014



Tots t’estan esperant. Els ceps més aromàtics 
i rabassuts a les pinedes de pi negre, des 
de Peguera fins a Coll de Pal. Rovellons i 
pinetells, sota l’infinit tapís de pi roig que tot 
ho abraça, des del plàcid altiplà de Capolat 
fins als vessants més feréstecs del Catllaràs. Els 
rossinyols, amb el seu vestit llampant, entre la 
fullaraca dels roures a l’obaga. O les gustoses i 
humides llenegues negres, més al sud, allà on 
la natura ens dibuixa un Berguedà d’essències 
mediterrànies.

T’esperen al bosc i et mostren els seus encants 
al plat perquè, un any més, les mans sàvies dels 
cuiners han fet bona feina i ja ho tenen tot a 
punt per regalar-te una experiència inoblidable. 
L’espectacle perfuma la taula. Memòria de terra 
humida i sabors gormands. La Cuina del Bolet 
ha recol·lectat i elaborat els millors aliments 
pensant en el gaudi dels teus sentits. Deixa’t 
seduir. Respira l’aire pur i assaboreix les mil i 
una textures fins a les postres. 

Marc Estévez Casabosch

Tresors d’un paisatge deliciós



Menú degustació 
 Tapeta de rovellons saltats amb alls i julivert.

Farcellet de salmó fumat amb camagrocs saltats i la seva salsa.  
Torrada amb ceps saltats i ou ferrat de guatlla amb fils 

de tòfona. Bacallà amb salsa de ceps. 
Cabrit saltat amb all i julivert i bolets.  Petita 

hamburguesa de peu de porc i bolets amb salsa de 
tòfona.  Mató amb camagrocs caramel·litzats.

Gelat de formatge de cabra amb melmelada de rossinyols. 

C. Clota, 4 Tel. 93 824 40 32

36 € iva inclòs

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana 
Horaris:  de 13.30 a 15.30h i de 21 a 22.30h 

Festa setmanal: diumenges nit i dilluns 

BAGÀ

Restaurant hotel Ca l’Amagat

Menú degustació
Entreteniment

Cilindre cruixent de bolets amb formatge 
de cabra i triat d’enciams. 

Arròs de botifarra negra, rovellons i bacallà. 
Pop sobre mil fulls de patata i bolets. 

Per postres: Elegant 1714. 
Aigües 

Ctra. de Ribes, Km 44. Tel. 93 821 04 70 

33 € iva inclòs 

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana 
Horaris: de 13 a 16h. Sopars divendres i dissabtes de 20.30 a 23h

Festa setmanal: dilluns

BERGA 

Restaurant La Cabana 

Menú degustació 
Les tapetes de bolets.

Barreja de bolets amb cansalada. 
Llenegues amb vieires.

Ceps amb llaminadura de vedella i reducció.
Camagrocs dolços amb pasta de full, 

fruits vermells i xocolata blanca. 

Pg. de la Pau, 27. Tel. 93 821 11 85 

45 € iva inclòs

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana 
Horaris: de 13 a 15.30h i sopars amb reserva prèvia de 20.15 a 22.30h

Festa setmanal: diumenges nit i dilluns 

BERGA 

Restaurant Sala



Menú
Entrants de la casa.
Macarrons amb ceps.

Botifarra esparracada amb parmesà 
i saltejat de bolets.
Postres de la casa.

Inclou aigua, vi Abadal i cafè

Pl. Europa, 6. Tel. 93 822 31 21 

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana 
Horaris: De 13 a 16h i sopars divendres i dissabtes de 20.30 a 23h 

Festa setmanal: diumenge 

BERGA
Restaurant Cal Travé  

25 € iva inclòs

Menú
Aperitius del xef. 

Caneló d’ànec confitat amb salsa d’Oporto i bolets. 
Cueta de rap marinat amb “pisto” manxego, saltat de 

bolets i puré de col-i-flor.
Copeta de sorbet de mandarina amb cava. 

Cremós de iogurt, melmelada de camagrocs i el seu gelat. 
Inclou pa i aigua

Ctra. Rasos de Peguera s/n. Tel. 93 821 54 33 

25 € iva inclòs

Dies que s’ofereix el menú: divendres, dissabtes i diumenges. 
Altres dies amb reserva prèvia. 

Horaris: de 13 a 16h. Sopars divendres i dissabtes de 20.30 a 23h 
Festa setmanal:  dimarts i dimecres (excepte festius) 

BERGA
Restaurant Font Negra



Menú a escollir
*Amanida de bolets confitat amb encenalls 

de ibèric o Raviolis de botifarra amb crema de foie i llenegues
 o Arròs amb costella i variat de bolets.

*Pollastre de corral amb mandonguilles i bolets o
Conill a la caçadora amb rossinyols o

Lluç amb alls tendres i llenegues.
*Postres a triar

Inclou Cava, vi i cafè 

Casa Torra s/n. Tel. 93 823 82 29 

28 € iva inclòs 

Dies que s’ofereix el menú: dissabtes i diumenges 
Horaris: de 13.30h a 15h 

Festa setmanal: obrim tota la setmana 

Menú degustació
Amanideta d´enciams amb fruits secs i gelat de ceps.

Sopa de ceba gratinada amb formatge i fredolics.
Timbal de patata amb camagrocs i bacallà amb confit de 
tomàquet. Peu farcit de bolets amb crema de ceba dolça.  
Lioneses de mousse de vainilla amb barret de xocolata i 

rossinyols caramel·litzats.  Xarrup de licor de bolets.
Aigua i copa de cava Rovellats

Ctra. de Rasos de Peguera, Km 4. Tel. 93 821 35 61 

29,50 € iva inclòs

Dies que s’ofereix el menú:  tota la setmana. 
Caps de setmana i festius per encàrrec 

Horaris:  de 13 a 16h . Sopars divendres i dissabtes de 20.30 a 23h 
Festa setmanal: Dijous 

CASTELL DE L’ARENY
Restaurant Castell de l’Areny

Menú degustació 
Crema de bolets amb terrina de cansalada.  Coca de 

camagrocs amb tastet esparracat gratinat amb allioli d’espígol.  
Remenat d’ou de corral, alls tendres, cuetes de gambes i bolets 
de temporada.  Hamburguesa de vedella ecològica, crema de 
formatge blau del Molí de Ger amb saltat de bolets i notes de 

mostassa.  Mousse de ceps amb xocolata negra i tòfona ratllada.   
Suflé de poma al calvados amb ou de reig. 

Inclou pa, aigua i vi

C. Canal, 2. Tel. 973 37 02 74 

40 € iva inclòs 

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana 
Horaris: de 13 a 15.30h. Sopars divendres i dissabtes de 20h a acabar 

Festa setmanal: dilluns 

GÓSOL
Restaurant El Forn “Cal Moixó”

ESPINALBET (Castellar del Riu)
Restaurant Els Roures



Menú a escollir 
*Crema de pèsols negres amb bolets o 

Carpaccio de vedella del Berguedà amb bolets al Porto 
o Brandada de bacallà i ceps. 

*Magret d’ànec del Berguedà amb ametlles, panses i bolets 
o Boletes de rap amb bolets o 

Conill amb llenegues. 
Postres a escollir 

Pl. la Farga, 10. Tel. 93 822 76 72 

27,5 € iva inclòs

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana 
Horaris: de 13 a 16h . Sopars divendres i dissabtes de 20 a 23h. 

Festa setmanal: dilluns 

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
Restaurant El Recó de l’Avi

Menú degustació
Amanida de bolets confitats. 

Pebrots del “Piquillo” farcits de confit d’ànec i bolets 
Mandonguilles de bolets. 

Morro de bacallà amb salsa de bolets. 
Flam de mató amb confitura de bolets. 

Inclou pa, aigua, vi i cafè 

C. Furrioles altes, 2. Tel. 93 823 61 62 

40 € iva inclòs

Dies que s’ofereix el menú: dissabtes i diumenges (mínim 2 persones) 
Horaris: de 13.30h a 15.30h i de 21 a 22h 
Festa setmanal: diumenges nit i dilluns 

LA POBLA DE LILLET
Restaurant Hostal Cal Pericas



Menú a escollir
Tast: Tulipa d’enciams variats i camagrocs.

*Patates xafades amb fredolics i rosta 
o saltejat de mongeta tendra i bolets variats 
o canelons de bolets amb beixamel de ceps.
*Vedella del Berguedà amb barreja de bolets 

o magret d’ànec a la brasa amb rovellons saltejats 
o botifarra de camagrocs amb fruits de tardor.

*Postres a escollir
Inclou pa, aigua i vi DO Pla de Bages

Ctra. de Berga, 8-11. Tel. 93 838 03 86 

26 € iva inclòs

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana 
Horaris: de 13 a 15.30h i de 20 a 22.30h 

Festa setmanal: diumenges nit 

Menú a escollir
Aperitiu de benvinguda 

*Cassoleta de sopa de bolets  o Paella de bolets amb bacallà o 
Saltat de mongetes amb bolets i cansalada  o Torrada amb 

remenat de bolets i encenalls de pernil.
*Botifarra esparracada amb bolets de temporada  o  

Assortiment de carns a la brasa amb bolets  o Ànec a la cassola 
amb bolets  o Peus de porc amb bolets i naps negres.  

*Postres a escollir 
Copa de cava Rovellats.  Inclou pa, aigua, gasosa, vi i cafè

 

Ctra. de Gironella a Vic, Km 37. Tel. 93 825 05 25

25 € iva inclòs

Dies que s’ofereix el menú:  Tota la setmana. Sopars per encàrrec. 
Horaris:  De 13 a 16h i sopars per encàrrec. 

Festa setmanal: obrim tota la setmana 

Menú a escollir 
*Amanida de cabdells al gust d’anxova i ou de reig 

o Crema de ceps o Amanida Cal Candi amb assortit de bolets. 
*Canelons de bolets amb la seva beixamel o Patates amb 

fredolics o Arrossat de cep. 
*Vedella del Berguedà amb bolets del Catllaràs 
o Cuixa de pollastre de pagès amb rossinyols 

o Conill amb llenegues. 
*Postres a escollir 

C. Clotassos, 18. Tel. 93 823 83 13 

25 € iva inclòs 

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana  
(per encàrrec amb dos dies mínim d’antelació) 

Horaris: de 9 a 22h.  Festa setmanal: obrim tota la setmana 

PUIG-REIG
Restaurant Apart-Hotel Cal Marçal

SANTA MARIA DE MERLÈS
Restaurant Sant Cristòfol

VILADA
Restaurant Cal Candi



Hygrophorus latitabundus

Bolet amb un barret de 5 a 15 cm de 
diàmetre i amb el marge força enrotllat. 
Sol presentar una coloració bruna-
olivàcia i té un tacte llefiscós degut a un 
mucílag transparent molt abundant, que 
recobreix tant el barret com el peu. Té 
làmines blanques, espaiades, gruixudes i 

també viscoses i un peu cilíndric i robust 
de color blanc brut. Té la carn compacta, 
blanca i olor suau. 

Llenega o mocosa negra RECEPTA

A M B  B O L E T S

Ingredients
1 kg de vedella tallada a daus

2 cebes
3 grans d’all

2 o 3 tomàquets madurs
2 pastanagues

100 gr de llenegues negres
un raig de conyac

pebre negre 
un “bouquet” d’herbes aromàtiques

oli d’oliva verge extra
sal

Salpebrem la carn i la posem a una cassola 
amb oli. 

Quan ja hagi canviat el color hi afegim la 
ceba, abaixem el foc i ho tapem.

Quan ja ceba ja estigui transparent, afegim 
la resta de verdures i també les herbes 
aromàtiques i el conyac i ho deixem coure 
a poc a poc. Si cal hi afegim aigua o brou. 
Ha de coure fins que la carn sigui tova.

Saltem les llenegues en una paella i les 
afegim a l’últim moment a l’estofat perquè 
hi facin la xup-xup durant deu minuts i ja 
ho podem servir.

1

2

3

4



Tricholoma terreum

Es caracteritza per un barret de 2 a 8 cm 
de diàmetre, en els exemplars joves que 
té forma de campana i en els exemplars 
adults esdevé convex, aplanat o amb 
torsió als extrems formant una involució 
cap a l’ interior. La cutícula (capa fina de 
recobriment superior) varia amb colors 
que van del gris fins al negre. Les làmines 

(part inferior del barret) estan separades i 
són de color gris molt clar, quasi blanc. El 
peu d’1 a 2 cm de diàmetre i una alçada 
de 3 a 7 cm és de color gris clar i és 
fibrós però també fràgil com la resta del 
bolet. La carn és blanca i es fractura amb 
facilitat, l’olor és suau.

Fredolics

RECEPTA

AM
B  B O L E T S

Ingredients
1 kg. de patates

1/2 kg. de fredolics
1 gra d’all

julivert
1 tall de cansalada

oli d’oliva
sal

Fem bullir les patates amb pela i una 
vegada cuites (les punxem per comprovar 
que ho estiguin)

Les reservem i una vegada fredes les pelem 
i les aixafem posant-hi una mica d’oli cru.

En una paella fregim els fredolics (netejats 
prèviament) i quan ja estiguin cuits hi 
afegim la cansalada tallada petita i l’all.

Hi afegim les patates i també el julivert al 
gust i ho podem servir.

1

2

3

4
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LA POBLA DE LILLET
24a. FIRA DEL BOLET 
I DEL BOLETAIRE
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SETEMBRE
 Fira d’artesans i productes agroalimentaris

 Exposició micològica

 Tast de bolets

 3a edició del TastaB & Jazz

 Mostra gastronòmica i vins

 Concurs de plats cuinats

 Diada castellera

 Tallers, animació etc...
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BERGA
BERGABOLET

DIUMENGE, 5 D’OCTUBRE 
al Pla de Puigventós (Castellar del Riu)
58è Concurs de boletaires amb esmorzar popu-
lar, concurs infantil de boletaires, lliurament de 
premis i nomenament dels boletaires d’honor.

DIUMENGE, 5 D’OCTUBRE a BERGA
A partir de les 12h i durant tot el dia, al nucli antic 
de Berga: animacions, tallers, degustacions de 
tapes i plats de la cuina del bolets, dinar popu-
lar, gegants, exposició micològica...
A la tarda, sardanes, focs d’artifici i cremada 
de la falla

DIVENDRES 3 D’OCTUBRE a BERGA
10-18h. Jornada tècnica “Els bolets, convivència en-
tre la preservació del medi i el rendiment econòmic”. 
A la sala blava del casal de la gent gran de Berga. Pl. St. Joan.

DISSABTE, 4 D’OCTUBRE a BERGA
10-12h. Jornades tècniques “Els bolets, convivència 
entre la preservació del medi i el rendiment econò-
mic”. A la sala blava del casal de la gent gran de Berga. 
Plaça Sant Joan. 

A partir de les 12h durant tot el dia, al nucli antic de Berga: 
animacions, tallers, degustacions de tapes i plats de 
la cuina del bolet...

OCTUBRE



VILADA
XX FIRA DEL BOLET
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OCTUBRE

DIUMENGE 12 D’OCTUBRE
Vilada celebra la XX Fira del Bolet, durant aquesta diada veïns 
i visitants gaudireu d’una fira gastronòmica i artesanal 
així com d’activitats educatives i culturals per a tota la 
família que giren al voltant del bolet com la mostra mi-
cològica, el concurs gastronòmic, la degustació de coca 
de bolets, els tallers familiars, els inflables pels nens, les 
visites turístiques amb carruatge de cavalls pel munici-
pi, l’exposició i demostració de cetreria, el sorteig d’una 
cistella gastronòmica, l’entrega de premis del concurs 
gastronòmic i la cloenda de la fira. Aquesta fira és un dia 
per gaudir del bolet en família.



GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
FESTA DEL BOLET
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OCTUBRE

DIUMENGE 19 D’OCTUBRE
Tots els actes es faran al recinte del 
mercat del bolet.

 10-12h. Esmorzar del boletaire.
 10-14h. Animació infantil i juvenil 
 11-14h. Exposició del III Concurs de 

dibuix infantil de bolets, dels alumnes del 
CEIP Sant Llorenç. i Escola bressol  “El Patufet”

 12-14h. XVIII Concurs de cuina per 
aficionats, presentació dels plats i 
degustació per part del jurat.
(programes a part)

 12-14h. Tast de vins i de plats cuinats 
amb bolets dels restaurants del municipi.
Venda de tiquets al Mercat del Bolet i a 
l’Oficina de Turisme el mateix dia.

 12,30h. Actuació  dels Geganters i Grallers 
de Casablanca Sant Boi 

 16h. Lliurament de premis als guan-
yadors del concurs de cuina i del concurs 
de dibuix infantil del alumnes del ceip Sant 
Llorenç.

MERCAT 
DEL BOLET
Des de setembre fins acabar la 
temporada (novembre-desembre), 
cada dia parades de bolets i 
productes artesans alimentaris al 
recinte del mercat del bolet.



CAL ROSAL, 
OLVAN
EL MERCAT 
DEL BOLET DE 
CAL ROSAL
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SETEMBRE, OCTUBRE I NOVEMBRE
Obert cada dia

Al peu de la carretera C16 
(sortides 90 i 92 direcció nord i 
sortida 95 direcció sud). 

6 setembre: obertura del mercat
28 de setembre, 5-12-19 d’octubre i 2 de 
novembre:  escola de boletaires
5 octubre, 2 i 30 de novembre L’hora del Premi  
 16 novembre: Lliurament Concurs Instagram
30 novembre: clausura del mercat

Caps de setmana: 
el Rebost del Mercat: mostra de productes km0
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I, recordeu, el primer cap de setmana de febrer, 
FIRA DE LA TÒFONA 
DEL BERGUEDÀ 

www.firadelatofona.cat

FESTA DEL BOLET 
DE CAL ROSAL, 
el dia 26 d’octubre, amb activitats infantils, 
tastos i altres esdeveniments per compartir 
la passió pels bolets. 

Podeu trobar més informació a: 
www.olvan.cat

OCTUBRE



Si retorneu aquesta butlleta en qualsevol dels restaurants adherits a la Cuina del Bolet del Berguedà que surten en aquest 
fulletó, rebreu anualment informació de la Cuina del Bolet i entrareu en un sorteig d’una caixa de vi Abadal , d’una caixa 
de cava Rovellats i d’un cap de setmana al Berguedà per a dues persones (incloent una nit d’hotel, dinar i sopar menú 
degustació). La data límit per entregar butlletes és el 30 de novembre de 2014. Aquest premi caduca a l’abril de 2015.
 
Nom i Cognoms..........................................................................................................................................................................................................

e-mail.................................................................................................................................. Tel ..................................................................................

Adreça ..................................................................................... Codi postal ............................. Població .................................................................

COM HEU REBUT LA INFORMACIÓ DE LA CAMPANYA DEL BOLET:   

  Ràdio      Diari      Restaurant      Oficines de turisme    Altres .........................................................................................
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades entraran a formar part de la base 

de dades del Oficina de Turisme del Berguedà amb la finalitat de promoció i difusió de les campanyes gastronòmiques que es realitzin a la comarca.

SEGELL
RESTAURANT
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