De primer fou el boletaire

silviamassana

“Ara bé, la Senyora Natura
és molt voluble, no sempre
ens porta els bolets a la
mateixa hora, per això ens
reservem el dret de fer qualsevol canvi en els menús
per poder-ne garantir la
màxima qualitat.”

El qui amb el deler de caçar bolets, té el goig de
trobar el rovelló “flor d’aram entre la molsa” com
deia poèticament en Graugés.
Aquest potser ni tasta el bolet a la brasa, en té
prou de ficar-se bosc endins, sentint-hi l’olor
humida i fer un bon cistell.
Després ve la cuina vella.
La que no coneixia el cep, fa els rovellons a la
llauna, les llenegues amb carn, la truita amb
moixerons. I d’altres meravelles de foc i escó.
Tant de boletaires com de velles receptes, el
nostre Berguedà en pot ser cap i casal. Tanmateix ací hem endegat cuina nova.
Nova, però cuinant el bolet de muntanya aca-

bat de collir. Únic amb la frescor encara tendra,
amb aromes del bosc com cap d’altre.
El mestre cuiner dels nostres verals n’ha sabut
treure gustos que mai no hauríem esperat. De
bolets que, no fa gaire hauríem pres per bolets
de bou, n’han fet mescles que sorprenen. N’hi
ha tantes que no en sabria triar la millor.
I ves que més us puc dir.
Veniu, tasteu i gusteu.
I bon profit.

Josep Maria Ballarín
(Barcelona, 8 de febrer de 1920 - Berga, 18 de març de 2016)
“Pròleg de la Cuina del Bolet 2003”

BAGÀ
Ca l’Amagat Rústic Gastrohotel

BAGÀ
Restaurant Niu Nou

BERGA
Restaurant La Cabana

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

Avinguda Vilaseca, 1 . Tel. 93 824 42 53

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

menú degustació

menú degustació

menú degustació

Tapeta de rovellons saltats amb alls i julivert
Variat de bolets amb sobrassada artesana de Ca la Masa i
ous de guatlla ferrats
Caneló de ceps amb salsa de formatge parmesà
Rap a la planxa sobre fons de llenegues
Magret d’ànec amb reducció de Porto i bolets saltats
Costellam de xai del Cadí-Moixeró a la taronja i camagrocs
Mató artesà amb mel i camagrocs caramel·litzats
Refresc de sorbet de llimona amb breus notes de gintònic

Tot és ecològic!
Oli de bolets, paté de ceps i embotits amb bolets de tardor
Crema d’ou de reig
Pèsols negres amb moixerons i corrioles
Olleta de blat de moro escairat amb rossinyols i ceps
Panada de rovellons i camagrocs, verduretes i formatge suau
Xai amb llet d’ametlles i fredolics
Vedella bruna amb llenegues negres
Petita degustació de postres amb bolets
Tot acompanyat amb pa fet amb farines antigues i massa mare

Entreteniments
Amanida de cruixents de tardor
Arròs de Pals amb botifarra negra i camagrocs
Cilindre de conill, cuit a baixa temperatura, farcit de barreja de bolets
Xocolates i garrapinyat de camagrocs

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana (només a taula complerta)
Horaris: de 13.30 a 15.30 h. i de 21 a 22.30 h.
Festa setmanal: diumenges nit i dilluns

39 € IVA inclòs

L’aigua de la casa és osmotitzada

Begudes a part

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

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana
Horaris: de 13 a 15.15 h. i de 20 a 22 h.
Festa setmanal: dimarts
47 € IVA inclòs

35 € IVA inclòs

BERGA
Restaurant Punt de Llum

BERGA
Restaurant Sala

Passeig de la Indústria, 14. Tel. 649 106 587

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

menú degustació

menú degustació

Aperitius de benvinguda
Caneló cruixent d’ànec confitat farcit de llenegues,
amb beixamel de foie i poma verda
Dau de bacallà fumat, crema de pebrot escalivat i rovellons en escabetx
Llaminera de porc ral amb salsa de Porto, trompetes de l
a mort i foie mi-cuit
Sorbet de llimona i cava
Pannacotta de xocolata blanca amb coulis de fruites del
bosc i gelat de ceps

Aperitiu boletaire
Els camagrocs amb gambes i coca cruixent
Les llenegues amb vieires
Els ceps amb secret ibèric
Els rossinyols dolços amb gelat de bescuit i xocolata

Inclou aigua, pa i vi

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana per encàrrec.
Horaris: de 13 a 16 h. Sopars divendres i dissabtes de 20 a 23 h.
Festa setmanal: dimecres
35€ IVA inclòs

Begudes a part

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana
Horaris: de 13 a 15.30 h. i
sopars només dijous i divendres de 20.15 a 22.30 h.
Festa setmanal: dissabtes

55€ IVA inclòs

EL GUIXARÓ (Casserres)
Restaurant La Nau

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

CASTELL DE L’ARENY
Restaurant Castell de l’Areny
Casa Torra s/n. Tel. 93 823 82 29

CASTELLAR DE N’HUG
Hostal-restaurant La Muntanya
Plaça Major, 4 Tel. 93 825 70 65

ESPINALBET (Castellar del Riu)
Restaurant Els Roures

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

menú

menú a escollir

menú a escollir

menú degustació

Entreteniments

Amanida de bolets confitats amb ibèric
Arròs de muntanya amb bolets
Raviolis amb crema de foie i llenegues

Patates amb fredolics
Rovellons a la brasa

Croquetes de bolets

Timbal de patata emmascarada amb cansalada del coll i
vinagreta de rovellons amb ibèric
Segons a escollir: Mil fulls de filet de vedella, ceps, foie i reducció
de ratafia o Bacallà confitat amb gules i rossinyols
Mató de Serres de Biure amb confitura de camagrocs i
cumquats confitats
Inclou el pa i l’aigua

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana
Horaris: de 13.30 a 15.45 h. i sopars dissabtes de 21 a 23.30 h.
Resta de nits per grups amb reserva.
Festa setmanal: dimecres i dijous

36€ IVA inclòs

****
Jarret de vedella del Berguedà amb bolets
Conill a la caçadora amb rossinyols
Bacallà amb cloïsses, alls tendres i variat de bolets
****
Postres de la casa a triar
Inclou vi, aigua, copa de cava i cafè

Dies que s’ofereix el menú: dissabtes i diumenges
Horaris: de 13 a 16 h.
Festa setmanal: obrim tota la setmana
30€ IVA inclòs

****
Arròs de muntanya amb bolets
Vedella amb bolets
Calamars amb rossinyols
****
Postres, pa, vi i cafè

Amanida d’escarola amb bolets escabetxats, ametlles
torrades i moniato escalivat
Canelons de bolets
Pollastre guisat amb llenegues
Bomba de xocolata blanca amb ceps
Aigua i una copa de cava

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana
Horaris: de 12.30 a 15.30 h. Sopars de 20.30 a 21.30h.
Festa setmanal: obrim tota la setmana

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana.
Caps de setmana i festius per encàrrec.
Horaris: de 13 a 16 h.
Sopars divendres i dissabtes de 20.30 a 23 h.
Festa setmanal: dilluns i dimarts

30€ IVA inclòs

29,50€ IVA inclòs

GÓSOL
Restaurant El Forn“Cal Moixó”
C. Canal, 2. Tel. 973 37 02 74

menú degustació

Crema de rovellons a la brasa amb llagostí fumat
Amanida d’enciams amb caramelet de “Lo Blanejat” d’Ossera,
bolets saltats i vinagreta de fruites del bosc
Coca de recapte amb tastet blanc i botifarra negra saltats
amb camagrocs i maionesa d’espígol
Filet de llobarro amb tomàquet reduït, rossinyols i mussolina de tàperes
Caneló de pasta fresca trufada, farcit d’ànec amb
crema de tòfona i parmesà
Tatin de pomes silvestres de Gósol amb bolets
confitats i sopeta de maduixots
Gelat de ceps amb xocolata calenta i “kikos”
Begudes a part

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana (només a taula sencera)
Horaris: de 13 a 15.30 h. Sopars divendres i dissabtes a partir de les 20 h
Festa setmanal: dilluns
45€ IVA inclòs

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
Restaurant El Recó de l’Avi
Pl. La Farga, 10. Tel. 93 822 76 72

menú a escollir
Pèsols negres amb moixerons i botifarra esparracada
Macarrons amb beixamel i bolets
Patates de pastor amb fredolics
****
Peu de porc amb salsa de ceps
Pollastre ecològic del Cadí amb bolets
Saltat de calamarsons i bolets
****
Postres a escollir
Inclou copa de vi i pa

PUIG-REIG
Restaurant Apart-Hotel Cal Marçal
Ctra. de Berga, 8-10. Tel. 93 838 03 86

menú a escollir
Tast: crema de carbassó i espurnes de camagrocs
Patates xafades amb fredolics i rosta
Pasta fresca amb salsa de ceps
Mongetes del ganxet amanides amb bolets i rostillons
****
Cassola de vedella del Berguedà amb llenega negra
Peu de porc a la brasa amb bolets de temporada
Costelles de xai a la brasa amb rovellons saltats
****
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 16 h. Sopars divendres i dissabtes de 20 a 23 h.
Festa setmanal: dilluns

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana
Horaris: de 13 a 16 h. i de 20 a 22.30 h.
Festa setmanal: diumenges nit

28€ IVA inclòs

28€ IVA inclòs

L’AMETLLA DE MEROLA (Puig-Reig)
Logos Berguedà
Plaça de l’Església, 5-6. Tel. 93 820 41 93

SANTA MARIA DE MERLÈS
Restaurant Sant Cristòfol

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

menú degustació

menú

Coca de bolets amb formatge de cabra del Berguedà
Arròs cremós de ceps
Bacallà confitat amb bolets de temporada i romesco d’alls tendres
Terrina de vedella amb saltat de bolets i Parmentier de patata trufada
Gelat de rossinyol, chutney de trompetes de la mort i crema de vainilla

Crema de bolets
Paella de bacallà amb bolets
Assortit de carns a la brasa amb bolets del temps
Postres de la casa

Aigua, pa, vi i cafè inclosos

Dies que s’ofereix el menú: divendres per sopar,
dissabtes per dinar i sopar i diumenges per dinar
Horaris: de 13 a 15.30 h.
Sopars divendres i dissabtes de 20.30 a 22.30 h.
Festa setmanal: obrim tota la setmana

35€ IVA inclòs

Copa de vi o cava i cafè

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana.
Sopars per encàrrec.
Horaris: de 13 h. a 16 h. i sopars per encàrrec
Festa setmanal: obrim tota la setmana

25€ IVA inclòs

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

menú degustació
Tots els productes son ecològics i comprats directament als productors!
Amanida de tardor amb escarola, romesco, arengada i rovellons
Guisat de potxes amb botifarra del perol i camagrocs
Sopa de patates del bufet amb farcell de col i rossinyols
El nostre caneló de bolets
Llesques de bacallà confitat, samfaina de bolets, sobrassada i mel de romaní
Llata de vedella cuinada a baixa temperatura,
albergínia blanca fumada i ceps
Pastisset borratxo de ratafia i gelat de ratafia amb nous i camagrocs
Pa inclòs, cafè i begudes a part

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 ceps
****
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: dissabtes, diumenges i festius
(divendres amb reserva prèvia)
Horaris: de 13 a 16 h. Sopars de 20.30 a 21.30 h.
Festa setmanal: tancat de dilluns a divendres

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana
(per encàrrec amb un mínim de dos dies d’antelació)
Horaris: de 9 a 22 h. Festa setmanal: obrim tota la setmana

38€ IVA inclòs

25€ IVA inclòs
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SERRATEIX
Restaurant Hostal Cal Fuster

CARPACCIO
DE CEPS

Notes:

Ingredients:

Ceps
Oli
Sal Maldon
Pebre negre

Preparació:

1

En un plat, una mica d’oli d’oliva verge al fons, hi
2
disposem les làmines de ceps pel plat.
3
4
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Tallar a làmines primes els ceps, si és possible
amb màquina.

Un rajolí d’oli per sobre dels ceps.
Si ho volem servir al moment, una mica de
pebre negre i sal Maldon per sobre dels bolets
i servir.

Si ho volem servir al cap d’una estona, li posem
5
film transparent al plat i ho deixem a la nevera.
6

A l’hora de servir li posarem el pebre i l’oli
d’oliva, i si volem ho podem posar uns segons al
microones, d’aquesta forma, la textura dura del
cep es perd.

Notes:

ESTOFAT DE VEDELLA
AMB BOLETS
Ingredients:

1 kg de carn de vedella per estofar
Bolets al gust, en aquest cas:
* Llenega negra
* Rossinyols
* Fredolics
* Camagrocs
1/2 litre de vi
1 litre de brou de carn suau
2 Patates
1 Pastanaga
2 Cebes
4 Alls
Farina
Farigola
Orenga
Oli d’oliva
Sal

Preparació:

1

Important: si tenim temps podem deixar marinant la vedella amb el vi la nit
anterior.

2

Hem salat la carn i condimentat amb una mica d’orenga i farigola prèviament.

3

Preparem els bolets a la paella, amb una mica d’oli, quan s’evapori tota l’aigua,
hi afegim dos alls i remenem i reservem quan estigui tot lligat i cuit.

4

Preparem una cassola amb una mica d’oli d’oliva, traiem la vedella del vi
(guardem el marinat de vi), la passem per farina i la fregim a la cassola, una
vegada daurada la reservem.

5

A la mateixa paella i a foc lent, hi afegim la ceba, dos alls picats, remenem fins
que tot estigui fet.

6

Hi afegim el marinat de vi que teníem reservat, el brou i la carn ja feta. Ho
deixem a foc lent i tapat una bona estona (entre 90 i 120 minuts), fins que la
carn estigui tova.

7

Hi afegim les pastanagues i les patates, uns 10 o 15 minuts per que es facin i
ho retirem del foc.

8

Com tot bon estofat s’ha de deixar reposar una bona estona, fins i tot d’un
dia per l’altre.
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CERVESA DEL PEDRAFORCA

CASABELLA NATURA

CANSALADERIA MERCÈ “Cal Rafilat”

L’ARANYONET, Conserves artesanes

MONBOLET

QUER, Cervesera del Berguedà

EL QUEROL ARTESÀ

Plaça Pedraforca, 3. 08697-Saldes
Tel. 938 258 160 / 609 583 062
www.lacerveseradelpedraforca.cat

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

Av. Catalunya 59 - 08680 Gironella
Tel. 938 250 161
www.calrafilat.cat

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

C. Castellar de N’Hug,8 - 08600 Berga
Tel. 619 584 757
www.monbolet.com

Germans Farguell 72 c
Polígon Industrial la Valldan, 08600 Berga
Tel. 626 817 490
www.querbeer.com
Quer, cervesera del Berguedà proposa per
la tardor la cervesa Carnival inspirada en
el Berguedà i els bolets. Una cervesa suau,
de cos lleuger amb connotacions de sègol
i fum, ideal per acompanyar i maridar les
creacions dels cuiners que fan la Cuina del
Bolet del Berguedà.

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

Rossa, Torrada i Negra són les tres varietats
de cervesa artesana Pedraforca amb Ceps.
Amb cos, escuma densa i un gust especial.
Com ja sabeu, totes les cerveses Pedraforca busquen la màxima qualitat i ser totalment naturals. No estan filtrades. El gas,
per tant, es fa dintre de l’ampolla gràcies
al sediment de llevat.

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

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.

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

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.

A Querol Artesà elaborem originals confitures 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.
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Festes i mercats del bolet
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LA POBLA DE LILLET
Més informació: www.poblalillet.cat
24 i 25 de setembre

26a. FIRA DEL BOLET
I DEL BOLETAIRE
Mercat del bolet
Fira d’artesans i productes agroalimentaris
Exposició micològica
Tast de bolets
1a Fira d’art
2a Trobada de cellers vermutaires de Catalunya: vermut i tapes
5a Edició de Tasta B & Jazz: mostra gastronòmica, vins, caves i cerveses artesanes
Concurs de plats cuinats amb bolets
Diada castellera
Tallers, animació i moltes sorpreses

Més informació: www.turismeberga.cat

1 i 2 d’octubre

Diumenge, 2 d’octubre

BERGABOLET

60è CONCURS
DE BOLETAIRES

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...

al Pla de Puigventós (Castellar del Riu)
60è Concurs de boletaires amb
esmorzar popular (a partir de les
8h), concurs infantil de boletaires,
lliurament de premis i nomenament
dels boletaires d’honor.

Festes i mercats del bolet

Festes i mercats del bolet

BERGA

VILADA

Més informació: www.vilada.cat

Diumenge, 12 d’octubre

FIRA DEL BOLET
I CONCURS
GASTRONÒMIC

Més informació a: www.guardioladebergueda.net

Diumenge, 16 d’octubre

Des de mitjans de setembre
fins a finals de novembre

FESTA
DEL BOLET

MERCAT
DEL BOLET

Diumenge 16 d’octubre amb
animacions infantils, tallers de bolets,
concurs de cuina i moltes novetats!

El podreu trobar cada dia des de
mitjans de setembre fins a finals
de novembre a la plaça nova de
l’església.

Festes i mercats del bolet

Festes i mercats del bolet

GUARDIOLA DE
BERGUEDÀ

CAL ROSAL,
OLVAN

Més informació a: www.olvan.cat

Del 10 de setembre al 13 de novembre

EL MERCAT
DEL BOLET DE
CAL ROSAL

Del 10 de setembre al 13 de
novembre, al peu de la carretera
C16 (sortides 90 i 92 direcció nord i
sortida 95 direcció sud).

Diumenge, dia 23 d’octubre

FESTA DEL BOLET
DE CAL ROSAL

El diumenge dia 23 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

IX FIRA DE LA
TÒFONA DEL
BERGUEDÀ
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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 2016. Aquest premi caduca a l’abril de 2017.
Nom i Cognoms........................................................................................................................................................................................................................
E-mail..............................................................................................................................................Tel ......................................................................................
Adreça ..................................................................................... Codi postal ............................. Població ...........................................................................
COM HEU REBUT LA INFORMACIÓ DE LA CAMPANYA DEL BOLET:
Ràdio
SEGELL
RESTAURANT

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.

salvadorvinyes/silviamassana

www.cuinadelbolet.com

www.elbergueda.cat

www.berguedaturisme.com

