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Ves per on, a la Senyora Natura li ha donat la gana
d’atorgar al Berguedà el privilegi dels bolets. De fet,
durant tot l’any n’adorna els nostres boscos perquè
ens procurin plaer gastronòmic; però és a la tardor
quan ens en regala més i de més variats. Per això
els restaurants de la comarca aprofiten l’avinentesa
per elaborar una mostra de tot el que pot arribar
a donar la nostra cuina. Des de les preparacions
més tradicionals, sàvies i arrelades al país, fins a
les combinacions més creatives. Tot un univers de
gustos, flaires i matisos boletaires que podeu tastar
del 15 de setembre al 31 d’octubre.
Ara bé, la Senyora Natura és molt voluble, no sempre
ens porta els bolets a la mateixa hora, per això cal que
ens reservem del dret de fer qualsevol canvi en els
menús per a poder-ne garantir la màxima qualitat.

BAGÀ
Ca l’Amagat Rústic Gastrohotel
C. Clota, 4. Tel. 93 824 40 32
www.hotelcalamagat.com

menú degustació
Tapeta de rovellons saltats amb alls i julivert
Torrada de pa amb cansalada del coll confitada i ceps saltats
Ou ecològic gratinat amb bolets
Hamburguesa de carn de vedella de raça Bruna del Pirineu
amb moniato i bolets
Llom de bacallà amb llenegues
Gelat de formatge de cabra amb melmelada de rossinyols
Torreta amb trufes casolanes de tòfona
(Begudes a part)

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana (només a taula completa)
Horaris: de 13.30 h a 15.30 h i de 21.00 h a 22.30 h
Festa setmanal: diumenges nit i dilluns

40 € IVA inclòs

BAGÀ
Restaurant Niu Nou

Avinguda Vilaseca, 1. Tel. 93 824 42 53
www.niunou.com

menú degustació

Tot és ecològic!
Camí del boletaire: Trompetes de la mort
amb truita de Tavascan fumada amb el seu caviar;
Moixerons amb truita, Aromes de Queralt i escuma de mores;
Ou de reig en crema.
Tresor del Berguedà: Camagrocs i rossinyols amb l’olleta
de pèsols negres; Rovellons, ceps i botifarra feliç amb la panada.
La Baixada de la Muntanya: Fredolics i carlets damunt
el “mig raust” de xai; Llenegues negres amb l’estofat de vedella
Font de la Martina: petit viatge a la nostre cuina dolça del bolet
(L’aigua de la casa és osmotitzada i el pa és artesà
fet amb massa mare)

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana
Horaris: de 13.00 h a 15:15 h i de 20.00 h a 22.00 h
Festa setmanal: dimarts
47 € IVA inclòs

BERGA
Hotel-restaurant Estel

Carretera de Sant Fruitós, 39. Tel. 93 821 34 63
www.hotelestel.com

menú degustació
Amanida Freda
Crema de boletus
Cruixent de ceps
Xampinyons amb ou al forn
Risotto de ceps
Vedella xopsuey
Pollastre a la taronja
Lluç amb salsa de bolets
Gelat de bolets i pastís de ceps
Inclou pa, aigua i vi

Dies que s’ofereix el menú: sopar divendres i dissabtes per encàrrec
Horaris: de 20.30 h a 23.00 h
Festa setmanal: diumenge
30 € IVA inclòs

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

menú a escollir

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

menú a escollir

Amanida de bolets confitats amb ibèric
Arròs de muntanya amb variat de bolets
Calamars saltats amb rossinyols i escamarlans
****
Jarret de vedella del Berguedà amb bolets
Conill a la caçadora amb rossinyols
Bacallà amb alls tendres, escamarlans i variat de bolets
****
Postres de la casa a triar

Patates amb fredolics
Rovellons a la brasa
****
Arròs de muntanya amb bolets
Vedella amb bolets
Calamars amb rossinyols
****
Postres, pa, vi i cafè

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

(canvi de plat segons existències)

Dies que s’ofereix el menú: dissabtes i diumenges
Horaris: de 13.00 h a 16.00 h
Festa setmanal: obrim tota la setmana

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

32 € IVA inclòs

30 € IVA inclòs

ESPINALBET (Castellar del Riu)
Restaurant Els Roures

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

ESPUNYOLA
Hotel-restaurant Cal Majoral

Ctra. de Solsona a Berga, km 134. Tel. 93 823 05 82
www.calmajoral.com

menú degustació

menú degustació

Petit aperitiu de salmó marinat amb camagrocs
Coca de ceps i amanida d’escarola
Bacallà confitat amb puré de moniato i bolets
Hamburguesa de bolets i vedella a la brasa
Terra de bosc amb gelat de bolets
Xarrup de licor de bolets
Aigua i copa de cava Rovellats

Textures d’ou de reig i els seus cruixents
Gyozas farcides de barreja de bolets, llagostins de Sant Carles i salsa ponzu
Coca de recapte amb fetge gras d’ànec mi-cuit, figues i ceps
Ou pochê ferrat amb puré de patata al caliu i rossinyols saltats
Guisat de mongeta potxa del ganxet amb llenegues,
tripa de bacallà i cansalada del coll cruixent
La nostra galta de vedella cuita a baixa temperatura amb
trompetes de la mort i cebes del platillo liofilitzades
Crema de romaní amb crumble d’ametlles , llima i gelat de camagrocs
Caneló de mousse de mató i codony amb camagrocs garapinyats
Begudes a part

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana.
Caps de setmana i festius per encàrrec.
Horaris: de 13.00 h a 16.00 h
Sopars divendres i dissabtes de 20.30 h a 23.00 h
Festa setmanal: dilluns i dimarts

30 € IVA inclòs

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana per encàrrec i a taula sencera
Horaris: de 13.00 h a 16.00 h. Sopars de 21.00 h a 23:00 h
Festa setmanal: diumenge a la tarda i dilluns
45 € IVA inclòs

GÓSOL
Restaurant El Forn“Cal Moixó”
C. Canal, 2. Tel. 97 337 02 74
www.restaurantelforn.cat

menú degustació

Crema de bolets amb cua de llagostí fumat i gelat d’ajo blanco.
Coca de recapte de verdures, camagrocs,
formatge blau ceretà i allioli suau d’espígol amb toffé de foie.
Caneló de pasta fresca tofonada farcit de carn i ceps
amb crema de parmesà.
Llom de bacallà confitat amb trumfos emmascarats de
bolets, crema de formatge gratinada
del Molí de Ger i taronja dolça.
Mil fulls d’escuma de Iogurt amb sopeta de maduixots i rossinyols.
Cúpula de xocolata negra amb gelat de ceps a la brasa i safrà.
Les begudes no estan incloses en el menú degustació

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana (només a taula sencera)
Horaris: de 13.00 h a 15.30 h
Sopars divendres i dissabtes a partir de les 20.00 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
www.elrecodelavi.com

menú a escollir
Canalons de bolets
Risotto de ceps
Patates de pastor amb fredolics
****
Peu de porc amb salsa de ceps
Pollastre ecològic del Cadí amb bolets
Bacallà amb bolets
****
Postres a escollir
Inclou pa i copa de vi d’obsequi

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana
Horaris: de 13.00 h a 16.00 h
Sopars divendres i dissabtes de 20.00 h a 23.00 h
Festa setmanal: dilluns
28 € IVA inclòs

PUIG-REIG
Restaurant Apart-Hotel Cal Marçal
Carretera de Berga, 8-10. Tel. 93 838 03 86
www.hotelcalmarcal.cat

menú a escollir

Tast: Crema de carbassa amb toc de taronja i camagrocs
****
Patates enrossides amb fredolics i alls tendres
Caneló de pollastre amb beixamel de bolets
Cassoleta de remenat d’espàrrecs, bolets de temporada i gambetes
****
Calamarsons saltats amb botifarra i bolets
Conill confitat amb herbes i bolets de temporada
Peu de porc a la brasa gratinat amb crema de ceps
****
Postres a escollir
Inclou vi criança D.O. Pla de Bages, aigua mineral i pa

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana
Horaris: de 13.00 h a 16.00 h i de 20.00 h a 22.30 h
Festa setmanal: diumenges nit
28 € IVA inclòs

SANTA MARIA DE MERLÈS
Restaurant Sant Cristòfol

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

menú
Crema de bolets
Paella de bacallà amb bolets
Assortit de carns a la brasa amb bolets del temps
Postres de la casa
Copa de vi o cava i cafè

Dies que s’ofereix el menú: tota la setmana per encàrrec.
Horaris: de 13.00 h a 16.00 h
Festa setmanal: obrim tota la setmana

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. i de 20 a 22.30 h.
Festa setmanal: diumenges nit
25 € IVA inclòs

28€ IVA inclòs

SERRATEIX
Restaurant Hostal Cal Fuster

VILADA
Restaurant Cal Candi

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

C. Clotassos, 18. Tel. 93 823 83 13
www.calcandi.simdif.com

menú degustació

menú a escollir

Tots els productes son ecològics i comprats directament als productors!
Croquetes de ceps
Humus de pèsol negre amb cansalada del coll i bolets
Milfulls de patata de cambrils amb ceba confitada i ceps
Llesques de bacallà, ou ecològic i camagrocs, sobrassada i mel de romaní
Xai biodinàmica rostit al carbó amb rovellons
Iogurt d’ovella melmelada de bolets i garapinyats
Pa inclòs, cafè i begudes a part

Dies que s’ofereix el menú: dissabtes, diumenges i festius (a taula completa)
Horaris: de 13.00 h a 16.00 h. Sopars de 20.30 h a 21.30 h.
Festa setmanal: tancat de dilluns a divendres

38 € IVA inclòs

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: tota la setmana
(per encàrrec amb un mínim de dos dies d’antelació)
Horaris: de 9.00 h a 21.00 h. Festa setmanal: obrim tota la setmana
27 € IVA inclòs

CERVESA DEL PEDRAFORCA

CASABELLA NATURA

CANSALADERIA MERCÈ “Cal Rafilat”

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

CEPS I MEL, i TORRADA amb CEPS. Amb
cos, densa escuma i un gust deliciós. Com
ja sabeu, totes les cerveses Pedraforca són
de màxima qualitat i totalment naturals.
No estan filtrades; el gas, per tant, es fan
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.

L’ARANYONET, Conserves artesanes

MONBOLET

QUER, Cervesera del Berguedà

EL QUEROL ARTESÀ

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

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

LA POBLA DE LILLET
Més informació: www.poblalillet.cat
23 i 24 de setembre

27a. FIRA DEL BOLET
I DEL BOLETAIRE
Mercat del bolet
Fira d’artesans i productes agroalimentaris
Exposició micològica
Tast de bolets
2a Fira d’art
3a Trobada de cellers vermutaires de Catalunya: vermut i tapes
6a 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

Festes i mercats del bolet

BERGA

Més informació: www.turismeberga.cat

30 de setembre i 1 d’octubre

Diumenge, 1 d’octubre

BERGABOLET

61è 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)
61è Concurs de boletaires amb (a
partir de les 8h) esmorzar popular,
concurs infantil de boletaires, 12,30h
lliurament de premis i nomenament
dels boletaires d’honor.
10h. Mostra de productes
agroalimentaris de proximitat i del
mon del bolet

Festes i mercats del bolet

VILADA

Més informació: www.vilada.cat

Dijous, 12 d’octubre

FIRA DEL BOLET
I CONCURS
GASTRONÒMIC

Festes i mercats del bolet

GUARDIOLA DE
BERGUEDÀ

Més informació a: www.guardioladebergueda.net

Diumenge, 15 d’octubre

FESTA
DEL BOLET

Diumenge 15 d’octubre amb
animacions infantils, tallers de bolets,
concurs de cuina i moltes novetats!

Des de mitjans de setembre
fins a finals de novembre

MERCAT
DEL BOLET

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

CAL ROSAL,
OLVAN

Més informació a: www.olvan.cat

Del 9 de setembre al 26 de novembre

Diumenge, dia 22 d’octubre

EL MERCAT
DEL BOLET DE
CAL ROSAL

FESTA DEL BOLET
DE CAL ROSAL

Del 9 de setembre al 26 de novembre,
al peu de la carretera C16 (sortides 90
i 92 direcció nord i sortida 95 direcció
sud).

El diumenge dia 22 d’octubre tindrà
lloc la festa del bolet amb activitats
infantils, tastos i altres esdeveniments
per compartir la passió pels bolets.

salvadorvinyes/silviamassana

www.cuinadelbolet.com

www.elbergueda.cat

www.berguedaturisme.com

