


L’època daurada del Berguedà
La tardor és l’època daurada del Berguedà. El sol baixa i es col·loca en 
l’angle just perquè la llum perfecta encengui la vida. A les muntanyes i a 
les valls, ara és el moment.

A l’estiu, l’aigua cau del cel, i a la tardor, fa com si brotés de la terra. La pluja 
ja no és aquella tortura implacable que ens destrossava les tardes d’agost 
a cops de gotes afilades. Ara és més aviat una ànima vaporosa que ens 
serpenteja entre els peus i ens mulla suaument les botes. Ens agafa pels 
turmells i ens entrapa entre boixos, herbes i molses, com si ens volgués 
allà per a l’eternitat, feliços com som.

Els berguedans celebrem la paradoxa: la tardor és la decadència impara-
ble de la natura, però aquí és com si tot tornés a néixer. Entrem al bosc 
amb una confiança que només tenim nosaltres, convençuts que tot és a 
punt de començar. I ens preparem per al somriure murri que no podrem 
dissimular quan trobem el primer rovelló.

Xavi Rosiñol, periodista 
Director de “La tribu de Catalunya Ràdio” 



BERGA 
Restaurant La Cabana

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

menú degustació
Entreteniment 

Cilindre cruixent de bolets i triat d’enciams 
Ou cuit a baixa temperatura amb bolets, 

cansalada del coll i oli d’avet 
Espatlla de xai al forn amb herbes berguedanes, 

patata i saltat de bolets 
Joc de ratafia: Pa de pessic, gelat, infusió i licor 

Inclou aigua i pa
 

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana 
Horaris: de 13 a 16h. Sopars divendres i dissabtes de 21 a 23h

Festa setmanal: dilluns 

33€ IVA inclòs

BAGÀ 
Ca l’Amagat Rústic Gastrohotel

C. Clota, 4. Tel. 93 824 40 32 

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 de guatlla ferrat amb ratlladura de tòfona

Bacallà amb salsa de ceps
Cabrit saltat amb all i julivert i bolets

Hamburguesa de peu de porc i bolets amb salsa de tòfona
Gelat de formatge de cabra amb melmelada de rossinyols

Mató amb mel i camagrocs caramel·litzats
 

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

38€ IVA inclòs

BAGÀ 
Restaurant Niu Nou 

Avinguda Vilaseca, 1 . Tel. 93 824 42 53 

menú degustació
Tot és ecològic!

Moixerons fets una crema 
Fredolics barrejats amb patates aixafades 

Corrioles dins el risotto de blats antics 
Rossinyols i ceps damunt la pizza 

Fem un “intermezzo” de gelat de rovellons a la brasa 
Llenegues negres, saltades amb la vedella estofada 

Tot acompanyat del nostre pa fet amb massa mare i llevat natural 
Posem el punt final amb els dolços.. farem un petit viatge per 

la nostra cuina dolça del bolet 

El menú inclou aigua osmotitzada de la casa 
 

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana 
Horaris: de 13 a 15:15h i de 20 a 22h 

Festa setmanal: dimarts 

39€ IVA inclòssil
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BERGA 
Restaurant Font Negra

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

menú
Pica- pica de tardor 

Risotto de ceps amb secret de porc Ral 
Daus de peus de porc amb salsa de bolets i escamarlans

Bacallà confitat a baixa temperatura amb 
infusió de llenties i bolets 

Pre-postre 
Gelat de ceps, terra de fruits secs i castanya 

Inclou vi de la casa, aigua i pa.  (ampolla de vi cada 4 persones)
 

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

Horaris:  de 13 a 16h
Sopars divendres i dissabtes de 20:30  a 23:00h

Festa setmanal: dimecres 

27€ IVA inclòs

BERGA 
Restaurant Sala

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

menú degustació
Aperitiu boletaire

Saltat de bolets amb botifarra i cansalada confitada
Llenegues amb kokotxes de bacallà

Melós de vedella amb ceps
Rossinyols amb mató i fruits vermells 

No inclou begudes
 

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana 
Horaris: de 13 a 15:30h

Sopars amb reserva prèvia de 20:15 a 22:30h 
Festa setmanal: dissabtes

55€ IVA inclòs



CASTELL DE L’ARENY 
Restaurant Castell de l’Areny

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

menú a escollir
Amanida de bolets confitats amb ibèric 

Arròs de muntanya amb bolets 
Raviolis de botifarra amb crema de foie i llenegues. 

****
Pollastre de corral amb mandonguilles i bolets o 

Conill a la caçadora amb rossinyols  o 
Bacallà amb  cloïsses , alls tendres i variat de bolets

****
Postres de la casa a triar 

Inclou vi, aigua,  pa, copa de cava i cafè 

Dies que s’ofereix el menú: dissabtes i diumenges 
Horaris: de 14 a 16h 

Festa setmanal: obrim tota la setmana 

30€ IVA inclòs

ESPINALBET (Castellar del Riu)
Restaurant Els Roures

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

menú degustació
Amanida d’enciams amb daus de formatge marinats amb ceps 

Coca de Folgueroles amb tastet, ceba caramel·litzada i camagrocs
Cuixa de xai farcida d’escalivada i bolets amb 

salsa de prunes a l’Oporto. 
Mouse  de fruites del bosc amb cruixent de mató 

i trompetes caramel·litzades. 

Aigua i copa de cava Rovellats
 

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 

29,50€ IVA inclòs

EL GUIXARÓ (Casserres) 
Restaurant La Nau

Entrada El Guixaró s/n . Tel. 93 825 00 12 

menú degustació
Entreteniments boletaires 

Coca de pa, bolets, pinyons i formatge de cabra gratinat 
Bacallà, ceba confitada, llenegues i carbassa 

Peu de porc sense feina, sobrassada ibèrica, ceps i reducció de vi
Textures de taronja amb camagrocs dolços 

Inclou aigües minerals i pa
 

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana 
Horaris: de 13 a 15:45h i sopars dissabtes de 21 a 22:30h. 

Resta de nits per grups amb reserva
Festa setmanal: dijous 

36€ IVA inclòs
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GIRONELLA 
Restaurant Cal Pajares

C. Nostra Sra. de la llum, 16. Barri Font dels Torracs. Tel. 93 822 83 90 

menú
Entrant de brioix de botifarra i rovelló 

Rissotto de múrgoles i camagrocs 
Rap a la crema de ceps i pèsols negres del Berguedà 

Petit four d’escampat d’atmetlla 
Postres de la nostra carta en 3D

Inclou vi negre Abadal Cabernet franc D.O. Pla de Bages, 
aigua mineral, cafè natural i copa de cava. 

 
Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana per encàrrec i taula completa

Horaris: de 13:30 a 15:30h i de 21 a 22:30h
Festa setmanal: diumenges nit i dilluns

36,70€ IVA inclòs

GÓSOL
Restaurant El Forn“Cal Moixó” 

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

menú degustació
Consomé d’au de corral amb ou pochée i crostonets de bolets

Amanida tèbia amb croissant de bolets i ceba dolça acompanyat 
de gelat de maduixa i reducció de Mòdena. 

Arròs cremós de bolets de temporada, safrà i fetge d’ànec 
Caneló de pasta fresca amb brandada de bacallà, 

cua de llagostí i crema de ceps 
Rodonet farcit de camasecs i salsa de cervesa artesanal 

Souflée de ceps amb xocolata negra al Gran Marnier 
Pastís de formatge de cabra artesanal amb 

melmelada de camagrocs i romaní 

Inclou vi, aigua i pa
 

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana 
Horaris:  de 13 a 15:30h. Sopars divendres i dissabtes a partir de les 20h 

Festa setmanal:  dilluns 

45€ IVA inclòs



SANTA MARIA DE MERLÈS
Restaurant Sant Cristòfol

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

menú
Aperitiu de benvinguda 

Paella de bacallà amb bolets
Assortit de carns a la brasa amb bolets o 

oca amb pera i bolets 
Postres a escollir 

Inclou vi, gasosa, aigua, copa de cava , cafè i xarrup 
 

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

Festa setmanal: obrim tota la setmana 

25€ IVA inclòs

PUIG-REIG 
Restaurant Apart-Hotel Cal Marçal 

Ctra. de Berga, 8-10. Tel. 93 838 03 86 

menú a escollir
Tast: tulipa d’enciams  variats amb camagrocs i formatge de cabra 

Patates xafades amb fredolics i rosta 
Mongetes del ganxet amanides amb bolets i rostillons 

Canelons de bolets amb beixamel de ceps

****
Cassola de vedella del Berguedà amb barreja de bolets 

Espatlla de conill a la brasa amb rovellons saltats
Botifarra de bolets amb fruits de tardor 

****
Postres a escollir 

Inclou vi DO Pla de Bages, aigua mineral i pa

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 

26€ IVA inclòs

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 
Restaurant El Recó de l’Avi 

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

menú a escollir
Canalons de bolets 

Rissotto de ceps 
Patates de pastor amb fredolics 

****
Cargols amb bolets 

Galta amb llenegues
Bacallà a l’allioli amb bolets 

****
Postres a escollir

Inclou copa de vi i pa
 

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 

28€ IVA inclòs
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SERRATEIX 
Restaurant Hostal Cal Fuster

Casa Cal Fuster, s/n. Tel. 93 820 49 11

menú degustació
Bombó de bolets i pernil 

Ravioli de cansalada del coll al vapor i ceps 
Coulant de patates emmascarades amb camagrocs 

Peix blau marinat amb infusió d’herbes i bolets 
Melós de llengua de vedella amb albergínia fumada i rovellons

Bolets sota la molsa 
 

Dies que s’ofereix el menú: dissabtes i diumenges 
Horaris: de 13 a 16h. Sopars dissabtes de 21 a 22:30h 

Festa setmanal: tancat de dilluns a divendres 

36,50€ IVA inclòs

VILADA 
Restaurant Cal Candi

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

menú a escollir
Crema de ceps 

Amanida Cal Candi amb assortit de bolets 
Canelons de bolets amb la seva beixamel 

Patates amb fredolics 
Arrossat de cep 

****
Vedella del Berguedà amb bolets del Catllaràs 

Cuixa de pollastre de pagès amb rossinyols
Conill amb llenegues 

Senglar amb carreretes

****
Postres a escollir 

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

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

25€ IVA inclòs
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PÈSOLS NEGRES 
AMB COSTELLA DE PORC 

I BARREJA DE BOLETS
Ingredients:

400 g de pèsols negres
300 g de costella de porc

300 g de bolets
2 cebes grosses

20 g d’oli d’oliva
1 tros d’os de pernil

1 farcell d’herbes
Sal, pebre, all i julivert

Preparació:

Deixar en remull els pèsols negres un dia abans de 
coure’ls.

Posar a bullir els pèsols amb aigua freda, una ceba, 
les herbes, l’os de pernil i sal aproximadament 
dues hores fins que els pèsols estiguin cuits i tous.

Mentrestant fregim la costella tallada a trossos fins 
que estigui ben rossa i la reservem.

Tallem la ceba a daus i també la fregim i reservem.

En una paella amb oli fregim els bolets fins que 
s’hagin begut tota l’aigua.

Posem la costella, la ceba, els pèsols i els bolets 
en una cassola. Ho cobrim amb aigua (que hem 
guardat de bullir els pèsols) i ho deixem fer la xup-
xup uns 10 minuts i ja ho podem servir.

1

2

3

4

5

6

Notes:

RE
CEPTA

A M B  B O L E T S

Ingredients:
Tastet
Ceba

Rovellons
All i julivert

Sal
Oli
Sal

Pebre
Vi blanc

Llorer
Salsa de tomàquet

ROVELLONS AMB CEBA I 
TASTET ESPARRECAT

Preparació:

Traiem el budell del tastet i el trossegem. 
L’aboquem a la paella amb una mica d’oli i deixem 
que es cogui.

Una vegada hagi agafat color hi afegim la ceba i el 
llorer i ho deixem coure tot a foc lent.

Afegim una mica d’all i julivert i una cullerada de 
salsa de tomàquet i deixem que es vagi coent a 
foc lent.

Afegim un got de vi blanc i deixem que redueixi.

En una paella a part rostim els bolets amb una 
mica d’oli, sal i pebre.

Una vegada cuits els bolets els aboquem a la 
paella on hi ha el tastet i la ceba i li donem uns 
minuts més a foc lent. Ja ho podem servir!

1

2

3

4

5

6
RECEPTA

AM
B  B O L E T S

Notes:
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L’ARANYONET, Conserves artesanes

Pl. Coromines, 9 - 08696 La Pobla de Lillet 
Tel. 938 236 508

www.aranyonet.com

A conserves artesanes l’Aranyonet troba-
reu una àmplia oferta de confitures i mel-
melades de fruites però també elaborem 
paté de gírgoles, paté de ceps i sal amb 
bolets deshidratats ideal per condimentar 
tot tipus de plats.

EL QUEROL ARTESÀ

Carrer de la Font, 2 - 08619 Borredà
Tel. 938 239 810

www.elquerolartesa.com

A Querol Artesà elaborem originals con-
fitures de fruites i verdures artesanes de 
gran qualitat. La selecció de confitures 
amb bolets inclou la de ceps amb ceba 
tendra, la de moixernons amb patata, la 
de cama-secs amb porro i la de rossinyols 
amb all i julivert.

QUER, Cervesera del Berguedà

 Germans Farguell 72 c  
Polígon Industrial la Valldan, 08600 Berga

Tel. 638875405
www.querbeer.com

Quer, cervesera del Berguedà presenta 
aquesta tardor la cervesa Carnival inspi-
rada en el Berguedà i en els bolets. Una 
cervesa suau, de cos lleuger amb connota-
cions de sègol i fum, ideal per acompanyar 
i maridar les creacions dels cuiners que fan 
la Cuina del Bolet del Berguedà.

MONBOLET

C. Castellar de N’Hug,8 - 08600 Berga
Tel. 619584757

www.monbolet.com

A Monbolet som especialistes en l’elaboració de 
productes amb bolets i tòfona. Risottos de bolets, 
fideuàs de bolets, bolets frescos i deshidratats...
productes de màxima qualitat en petit formats 
o a granel.

CASABELLA NATURA

Crta. d’Olvan s/n - 08611 Olvan
Tel. 938 251 262

www.casabellanatura.com

Casabella Natura elaborem productes amb 
bolets seguint la tradició familiar però 
amb innovació constant. Els més destacats 
són el nostre risotto ecològic de ceps, con-
fitura de ceps i ceba i galetes de ceps.

CANSALADERIA MERCÈ “Cal Rafilat”

Av. Catalunya 59 - 08680 Gironella
Tel. 938 250 161

www.calrafilat.cat

Cal Rafilat elaborem embotits de qualitat 
des del 1929 i a la tardor oferim propostes 
originals amb bolets com són el bull blanc 
farcit de rovellons.
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BAGÀ 
Ca l’Amagat Rustic Gastrohotel

C. Clota, 4. Tel. 93 824 40 32 

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 de guatlla ferrat amb ratlladura de tòfona

****
Bacallà amb salsa de ceps

Cabrit saltat amb all i julivert i bolets
Hamburguesa de peu de porc i bolets amb salsa de tòfona

****
Gelat de formatge de cabra amb melmelada de rossinyols

Mató amb mel i camagrocs caramel·litzats
 

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana 
Horaris: De 13:30h a 15:30h i de 21h a 22:30h

Festa setmanal: Diumenges nit i dilluns

BAGÀ 
Restaurant Niu Nou 

Avinguda Vilaseca, 1 . Tel. 93 824 42 53 

menú degustació
Tot és ecològic!

Moixerons fets una crema 
Fredolics barrejats amb patates aixafades 

Corrioles dins el risotto de blats antics 
Rossinyols i ceps damunt la pizza 

Fem un “intermezzo” de gelat de rovellons a la brasa 
Llenegues negres, saltades amb la vedella estofada 

Tot acompanyat del nostre pa fet amb massa mare i llevat natural 
Posem el punt final amb els dolços.. farem un petit viatge per 

la nostra cuina dolça del bolet 
El menú inclou aigua osmotitzada de la casa 

 
Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana 

Horaris: De 13h a 15:15h i  de 20h a 22h 
Festa setmanal: dimarts 

38€ IVA inclòs 38€ IVA inclòs

La Quar
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Gironella
El Guixaró
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Berga

Borredà

Castell
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La Nou de
Berguedà
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al Pla de Puigventós (Castellar del Riu)
59è Concurs de boletaires amb 
esmorzar popular (a partir de les 
8h), concurs infantil de boletaires, 
lliurament de premis i nomenament 
dels boletaires d’honor.

A partir de les 12h i durant tot el dia 
al nucli antic de Berga: exposició 
micològica, xerrades sobre bolets, 
animacions, tallers, degustacions de 
tapes i plats de la cuina del bolet, 
gegants, paradetes...

Més informació: turismeberga.cat

3 i 4 d’octubre Diumenge, 4 d’octubre

59è CONCURS
DE BOLETAIRES

BERGABOLET



VILADA
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FIRA DEL BOLET 
I CONCURS 
GASTRONÒMIC 

Més informació: www.vilada.cat

Diumenge, 11 d’octubre

LA POBLA DE LILLET
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 Mercat del bolet

 Fira d’artesans i productes agroalimentaris

 Exposició micològica

 Tast de bolets

 4a. Edició del Tasta B & Jazz

 Mostra gastronòmica, vins, cerveses, vermut i tapes

 Concurs de plats cuinats amb bolets

 Diada castellera

 Tallers, animació i moltes sorpreses

25a. FIRA DEL BOLET 
I DEL BOLETAIRE

Més informació: www.poblalillet.cat

10 i 11 d’octubre



GUARDIOLA DE 
BERGUEDÀ

MERCAT 
DEL BOLET
Enguany el mercat del bolet de 
Guardiola canvia d’emplaçament 
i el podreu trobar cada dia des de 
mitjans de setembre fins a finals 
de novembre a la plaça nova de 
l’església.

FESTA 
DEL BOLET
Diumenge 18 d’octubre amb 
animacions infantils, tallers de bolets, 
concurs de cuina i moltes novetats!
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Més informació a: www.olvan.cat FESTA DEL BOLET 
DE CAL ROSAL
El diumenge dia 25 d’octubre tindrà 
lloc la festa del bolet amb activitats 
infantils, tastos i altres esdeveniments 
per compartir la passió pels bolets.

I recordeu que el primer 
cap de setmana de febrer tindrà 
lloc a Cal Rosal la 

VIII FIRA DE LA 
TÒFONA DEL 
BERGUEDÀ 
www.firadelatofona.cat

EL MERCAT 
DEL BOLET DE 
CAL ROSAL
Del 4 de setembre al 15 de novembre, 
al peu de la carretera C16 (sortides 90 
i 92 direcció nord i sortida 95 direcció 
sud). 

Diumenge, dia 25 d’octubre

Del 4 de setembre al 15 de novembreDiumenge, 18 d’octubre
Des de mitjans de setembre 
fins a finals de novembre

Més informació a: www.guardioladebergueda.net



Si retorneu aquesta butlleta en qualsevol dels restaurants adherits a la Cuina del Bolet del Berguedà que surten en aquest fu-
lletó, 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 2015. Aquest premi caduca a l’abril de 2016.

Nom i Cognoms........................................................................................................................................................................................................................

E-mail..............................................................................................................................................Tel ......................................................................................

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

SEGELL
RESTAURANT

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.
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