
C. Camí Fondo, 37. Reserves: 93 780 19 92 - 626 056 058 
(també whatsapp). Dj., dv., ds. i vigílies, de 20.30 a 03h. 
Cuina oberta fins les 23.30 h. www.bizarre.cat  | 
www.facebook.com/restaurant.bizarre/ 

- Aperitiu Bizarre

Primer plat a escollir
- Sobretruita de rossinyols i rovellons (vegetarià i 
sense gluten)
- “Tagliatelle” amb trompetes de la mort (vegetarià 
i sense gluten)
- Sopa de fredolics amb mini-mandonguilles (sense 
gluten)

Segon plat a escollir
- Canelons de bolets amb beixamel de trompetes de 
la mort (vegetarià)
- Cua de bou amb llanegues i carlets
- Llobarro amb salsa de ceps (sense gluten)
- Arròs de muntanya amb conill i bolets de tardor 
(sense gluten)

Postres a escollir
- Coulant de xocolata fet al moment
- Tiramisú casolà servit en copa

Begudes a escollir
- Cervesa Damm Inèdit 
- Petit Clos dels Oms (Cabernet-Merlot) DO Penedès 
2014
- Almodí  (Garnatxa - Chardonnay - Sauvignon) DO 
Terra Alta 2015

Menú infantil          11€ 
- Sopa de fredolics
- Saltejat de bolets amb ou ferrat
- Canelons de bolets
- Sacher de gerds
- Aigua o refresc

BIZARRE - RESTAURANT & COCKTAILS 32,50 €
menú carta

Adherit a Terrassa Gastronòmica Col·laborador de les Rutes Turístiques de Tardor de caça i bolets (promoció 10%)Accessible Terrassa sense gluten - Certificat per l’Associació de Celíacs de Catalunya Pàrquing

CAFÈ TEATRE 14,50 €
mig menú 
C. Baix, 31. Reserves: 93 780 22 38 - 638 397 587. De dl. a ds., 
de 13 a 16 h. De dc. a ds., de 20 a 23 h.  www.cafeteatre.com | 
www.facebook.com/Café-Teatre   

- Coca amb botifarra de senglar i mongetes del ganxet
- Mató d’Ullastrell amb reducció de Ratafia casolana

Cervesa Damm Inèdit

CAL TAIET - ULLASTRELL   25 €
C. Serra, 43. Ullastrell. Reserves: 93 788 73 31. De dl. a dg., de 13 a 
16.30 h i de 20.30 a 23 h. www.taiet.cat   

- Entrant sorpresa
- Canelons de rostit amb beixamel de bolets
- Caldereta de xai amb ceps
- Pastís cremós de formatge

Cervesa Damm Inèdit i cafè

menú

C. Pompeu Fabra, s/n. Matadepera, Club de Golf de Matade-
pera. Reserves: 93 787 06 19. Menú disponible amb reserva 
prèvia de dt. a ds., de 13 a 15.30 h i de 21 a 23h.  Dg., de 13 a 
15.30 h. www.canvinyers.es 

Aperitiu:
- Royale de foie gras amb duxelle de bolets i figues

Primer a escollir
- Amanida tèbia de paté de caça amb bolets confitats 
i vinagreta de tòfona
- Arròs melós de conill de camp i bolets amb boti-
farra de perol

Segon a escollir
- Bacallà amb crema de ceps, cruixent de pernil i 
castanyes
- Llom de cabirol amb patates al romaní, bolets de 
temporada i amb salsa cumberland

Postres a escollir
-  Bescuit dolç de ceps amb ganaché de xocolata i 
gelat d’ametlles

Aigua, cervesa Damm Inèdit o vi selecció

CAN VINYERS  38,85 €
menú carta

menú carta

C. Josep Trueta, 2. Parc de Sant Jordi. Reserves: 
674 955 701. De dl. a dg., de 13 a 16 h. Dv. i ds., de 20 a 24 h.
www.eldot.cat   

- Bunyols de ceps
- Amanida tèbia de favetes i rovellons amb encenalls 
de pernil d’ànec i vinagreta de festucs
- Trinxat “Terrassa Gastronòmica” amb col brotone-
ra, botifarra negra, cansalada viada i camagrocs
- Llom de cérvol amb crosta especiada i chutney de 
fruits vermells
- Gotet de pastís de formatge (“cheescake”) amb crum-
ble i melmelada de festucs 

Aigua, cervesa Damm Inèdit o vi de la casa

Opció de maridatge de vins amb el menú degustació: 
suplement de 3€

DOT CAFÈ - RESTAURANT 25 €
menú degustació

DOUBLE TREE by HILTON - LA MOLA   20 €
Camí dels Plans de Can Bonvilar, s/n. Reserves: 93 736 72 67. 
De dl. a dg., de 11 a 23 h. www.lamola.es 

- Crema de rossinyols amb cruixent d’ibèric
- Amanida de brots tendres amb figues i formatge de cabra
- Nyoquis amb ceps i ruca
- Civet de porc senglar com fet a casa
- Coca fullada de poma amb gelat de vainilla

Aigua, cervesa Damm Inèdit o vi de la casa

menú degustació de tapes

EL CAFÈ DE L’AULA 14,50 €
C. Volta, 37. Reserves: 93 013 69 11. Menú i mig menú: ds. 
i dg., de 13.30 a 16 h. “Menjazz Tapes ”: de dl. a dg., de 20 
a 23:30h. www.elcafedelaula.com -  www.facebook.com/
jazztronomic 

Primer a escollir
- Amanida tèbia de tardor
- Pasta al gust (napolitana, carbonara o amb salsa 
de bolets) 
- Bunyols de lluç i gambes
- Remenat de bolets i alls tendres

Segon a escollir
- Estofat de porc senglar
- Secret de porc ibèric de Girona amb Parmentier 
de trompetes de la mort
- Bacallà amb samfaina
- Wok d’espinacs, bolets i tofu (vegetarià)

Postres a escollir
- Pastís de poma
- Iogurt amb salsa de gerds
- Macedònia de fruita natural
- Nyoca

Aigua, cervesa Damm Inèdit o copa de vi de la casa 

* Pianojazz: els diumenges 30 d’octubre i 6 i 27 de 
novembre, de 13.30 a 15.30 h

Mig menú Jornades Gastronòmiques         9€ 
- A escollir: un plat del grup de primers o un plat 
del grup de segons amb postres, pa i beguda  

Menú infantil                   8,50 € 
- Cassoleta de formatge havarti amb 
botifarra esparrracada i torradetes, o
- Plat de pasta al gust (napolitana, carbonara o amb 
salsa de bolets)
- Postres
Beguda

“Menjazz” de tapes a ritme de Jazz
- Amanida tèbia de tardor
- Pa de coca amb remenat de bolets i alls tendres
- Saltejat de bolets i espinacs amb tofu (vegetarià)
- Altres tapes de la carta d’especialitats “Menjazz 
El Cafè de l’Aula”
- Carta de Vins “Days of Wine and Roses”
- Carta de Combinats “All that Jazz”

*Música Jazz en directe: tots els divendres i dissab-
tes al vespre.

mig menú 

EL DOLL BRETÓ  23 €
Camí Fondo, 12. Reserves: 93 700 10 50. De dl. a ds., de
13 a 15.30 h i de 20 a 23 h. www.eldollbreto.com 

- Aperitiu Kir bretó (crema de cassís amb sidra) 

Primer a escollir
- Crema de bolets (fredolics, rossinyols o cama-
grocs, segons mercat)
- Canelons farcits de xampinyons i formatge blau
Segon a escollir
- “Galette” amb trinxat de porc senglar i trompetes 
de la mort
- “Galette” amb ceba confitada, gírgoles, formatge 
blau i mel

Postres a escollir
- Crep de crema de castanyes amb nata
- Crep de “salidou” bretó (postres de caramel amb 
un toc salat) amb ametlles

Aigua mineral, cervesa Damm Inèdit o sidra 
bretona

menú carta

EL CULTURAL. Cafeteria Restaurant  25 €
Rambla d’Ègara, 340. Reserves: 93 720 48 20. De dt. a dg., 
de 13 a 16 h i de 21 a 23 h. 
www.facebook.com/elculturalaterrassa 

- Aperitiu: croquetes de bolets
- Crema de patata trufada amb bolets saltejats
- Ànec confitat amb cremós de castanyes
- Crumble de poma amb salsa de codony

Cervesa Damm Inèdit, aigua mineral, cafè o infusió

menú

EL RACÓ DEL PARC   25 €
Plaça del Parc dels Catalans, s/n. Reserves: 93 788 77 04
De dl. a dc., de 13 a 16 h. De dj. a ds., de 13 a 16 h i de 20.30
a 23 h. www.facebook.com/elracodelparc 

- Saltejat de bolets amb verdures i foie 
- Cua de bou amb el seu suc i rossinyols
- Les postres de tardor o cafè

Cervesa Damm Inèdit 

menú

C. de la Palla, 15. Reserves: 93 733 82 07 - 630 640 417. 
De dt. a ds., de 13 a 15.30 h, i de dc. a ds., de 21 a 23 h.

5 plats basats en la cuina de temporada de caça i
bolets

Cervesa Damm Inèdit

EL VAPOR GASTRONÒMIC  28 €
menú degustació per compartir

C. Escaletes, 8. Reserves: 93 784 25 05 - 654 140 482. 
Dv. i ds., de 13 a 15.45 h i de 20.45 a 23.30 h.
www.facebook.com/escaletes8 

Primer a escollir:
- Amanida de bolets confitats, bacon, tomàquet 
confitat i vinagreta de fruits secs
- Canelons de bolets amb beixamel de trompetes  
de la mort

Segon a escollir:
- Civet de porc senglar 
- Bacallà amb bolets de temporada i Parmentier 
amb oli de tòfona

Postres casolans, pa, aigua, cervesa Inèdit o vi de 
la casa

ESCALETES8 20,90 €
menú carta

Ctra. de Montcada, 19. Reserves: 93 788 83 37. 
Menú 26 € (promoció Jornades dia laborable): de dt. a dv. 
migdia. 
Menú 29 €: dv. nit i ds. migdia i nit i dg. migdia.  
Horaris de cuina: de 13 a 15.45h i de 20 a 22.30 h.
www.hostaldelfum.com 

- “Les tapes de l’avi Josep”: botifarra negra grati-
nada amb allioli i pa amb tomàquet, fuet, formatge 
i olives
- Canalons de bolets de l’Hostal 
- Civet de cérvol
- Les postres a triar de la carta (inclou pastís)
Aigua mineral, cervesa Damm Inèdit o Vi Rene 
Barbier DO Penedès

Menú infantil               15,30 € 
- Macarrons saltejats amb bolets i formatge
- Croquetes de ceps amb patates roses
- Gelat

Begudes

HOSTAL DEL FUM  26-29 €
menú

LA BRASA D’ULLASTRELL 25 €
Parc Vallès - Terrassa. Reserves: 93 785 08 50. De dl. a dg., 
de 13 a 16.30 h i de 20.30 a 23 h. www.taiet.com

- Entrant sorpresa
- Canelons de rostit amb beixamel de bolets
- Caldereta de xai amb ceps
- Pastís cremós de formatge

Cervesa Damm Inèdit i cafè

menú

LA TERRASSA DEL MUSEU 26 €
Rambla d’Egara, 270. Reserves: 93 789 44 43 - 695 627 963. 
De dt. a dg. al migdia, de 13 a 16 h, i de dc. a ds. nit, de 20.30 
a 23 h (dv. i ds. fins les 23.30 h). www.laterrassa.es 
www.facebook.com/LaTerrassaDelMuseu 

- Aperitiu de la casa
- Risotto de tardor amb orella de porc, moniato, 
codony i castanyes 
- Mar i muntanya de porc senglar
- “Tronquet” de castanyes i cassís (en el menú apte 
per a celíacs s’ofereix un altre postre) 

Aigua, Cervesa Inèdit o vi de la casa

Menú infantil: 
1 plat amb postres i beguda         8 € 
2 plats amb postres i beguda      10 € 
- Canelons de la “iaia” amb beixamel
- Pasta del dia
- ”Nugetts” (delícies de pollastre) *
- Botifarra a la brasa *
- “Donuts” de pollastre i formatge *

* amb guarnició de patates fregides

- Gelat, Iogurt o Flam

Aigua o refresc

menú

LA VENTA 35,15 €
C. Sant Tomàs, 23. Reserves: 93 513 84 85 - 607 894 199
De dt. a dg., de 13 a 16 h i dv. i ds., de 20 a 23.30 h. 
www.facebok.com/Restaurant.La.Venta 

- Olives de Kalamata
- Raviolis de foie i ceps amb salsa “a la boscaiola” i 
oli de trufa blanca
- Magret d’ànec amb poma cararamelitzada, mel-
melada casolana i caviaroli (caviar d’oli d’oliva)
- Recuit d’ovella  amb mel i nous o coulant de xoco-
lata Michel Bras

Cervesa Damm Inèdit o vi negre del Priorat

menú

C. Gaudí, 15. Reserves: 648 117 693. De dl. a ds., de 13 a 16 h, i 
de dj. a ds., de 21 a 23 h. Consultar horaris servei del menú

Aperitius 
- Fals tiramisú amb botifarra Terregada i bolets
- Croqueta casolana de pernil i rovellons

Menú 
- Cassoleta de pèsols a l’estil de Llavaneres amb 
botifarra Terregada i rossinyols
- Wonton de botifarra amb beixamel de ceps i 
tòfona
- Crema fina de patata amb ou escumat i oli de 
tòfona
- Melós de vedella cruixent amb farcellet de trom-
petes de la mort
- Mini Coulant de xocolata

Aigua mineral i cervesa Damm Inèdit

L’ALEGRIA DEL TEATRE 25 €
menú degustació

MESÓN LAS FORCAS  23 €
C. Arquimedes, 131 (pàrquing pl. Progrés: 2 h). Reserves: 
93 788 50 42. De dl. a dg., de 13 a 16 h i de dl., dj., dv. i ds., 
de 20.30 a 23.30 h. www.mesonlasforcas.es 

- Canalons de bolets de temporada i alls tendres i 
salsa de tòfona  
- Estofat de cérvol amb rovellons
- Púding de carbassa amb salsa de safrà i gingebre 

Aigua, cervesa Damm Inèdit o vi menú temporada

MUN Cuina Evocativa - Hotel Don Cándido 35 €
Rambleta del Pare Alegre, 98. Reserves: 93 733 33 00. 
De dl. a dg., de 13 a 16 h, i de 20 a 23 h. 
www.hoteldoncandido.com 

- Aperitiu de dia
- Parmentier de tardor amb ceps, cruixent de 
perdiu i col
- Ou Mun amb sofregit de muntanya, cansalada i 
rossinyols
- Escalopins de cérvol amb suc lligat amb xocolata i 
moniato al caliu
- Pastisset de xocolata i marron glacé

Cervesa Inèdit (33cl) o vi negre Montebuena DO 
Rioja i aigua mineral

menú degustació

PARADA BAR-RESTAURANT BRASERIA  25 €
Carretera d’Olesa, 244. Reserves: 93 788 10 21. De dl. a ds., 
de 8 a 16 h

- “Montaditos” de pernil ibèric 
- Cassoleta de patates palla amb ous ferrats, bolets 
de temporada i tòfona
- Entrecot de vedella a la brasa (1/2 kg – 60 dies de 
maduració) amb guarnició de verdures de  tempo-
rada
- Postres del dia

Aigua mineral, cervesa Damm Inèdit o vi selecció 
Jornades:   vi Santes - Montsant. Negre 2014 (Ull de 
llebre) i cafè

RISTOL VILADECAVALLS 30 €
C. Antoni Soler Hospital, 1. Reserves: 93 788 29 98.  
Dl., i de dc. a dg., de 13 a 16 h i de dj. a ds., de 21 a 23 h. 
www.ristol.com | www.facebook.com/ristol.viladecavalls 

- Aperitiu: croquetes de cabirol
- Ventresca de tonyina Toro en escabetx de ceps
- Paella d’ànec i bolets
- Torrades de Santa Teresa amb crema de castan-
yes

Aigua mineral i cervesa Damm Inèdit

Menú infantil                16 €  
- Croquetes de tòfona negra
- Paella d’ànec i bolets
- Gelat de vainilla

Aigua o refresc

menú

SARA RESTAURANT 32 €
Av. Abad Marcet, 201. Reserves: 93 735 80 25 - 601 163 594.
De dl. a ds., de 13 a 16 h i de 21 a 23 h. www.sararestaurant.com 
www.facebook.com/restaurante.sara.2

- Aperitiu de benvinguda amb cervesa Damm Inèdit
- Ou a baixa temperatura, bolets i crema de foie gras
- Corball salvatge amb ceba confitada, mongetes 
del ganxet i trompetes de la mort
- Llom de cabirol, quinoa ecològica, moniato al forn 
i rossinyols 
- Cremós de xocolata, gerds i mango

Aigua mineral i cafè

menú degustació

SÚBIT   24,90 €
Pl. Onze de Setembre, 5-6 .Reserves: 93 786 96 42. 
De dc. a dg., de 13 a 15.45 h. www.restaurantsubit.com 

Menú a servir a taula complerta

Primer a escollir
- Coca de tardor amb girgoles i dauets de carbassa 
confitats amb flors naturals 
- Canelons de cérvol amb una beixamel suau de bolets 
i xips de moniato 
- Ous trufats amb pernil d’ànec i rossinyols, sal esca-
mada 

Segon plats a escollir 
- Civet de porc senglar estofat amb trompetes de la 
mort 
- Filet de cérvol a la brasa amb un crema d’escalivada 
i allets torrats  
- Arròs d’alta muntanya cremós (mínim 2 persones) 

Postres a escollir 
- Cardinal amb xocolata 
- Pastís Sacher 
- Copa de Tiramisú 

Celler del menu: cervesa Damm Inèdit o vi negre, blanc 
o rosat

Aigua Viladrau i refrescos
 
Café Pont Milenium

On comprar als mercats municipals bolets, productes de caça i els ingredients del 
“Trinxat de Terrassa Gastronòmica”:
Al Mercat de la Independència
La Col Brotonera (brotons i espigalls) 
- Fruites i Verdures Playa Cardona -  Parades 172-181. 
Telèfon:  93 780 86 69.

Bolets + Col Paperina 
- Fruites Esmeralda. Parades 303-305 i 406-407. 
   Tel.: 697 639 421.
- La Màgia dels Bolets. Parada 578 . Tel.: 93 733 01 27.
- Fruites Llucía. Parades 311-315 i 395-398. 
   Tel.: 93 733 22 31.
- Fruites Xavi Can Rodó. Parades 298-302. 
   Tel.: 655 200 608.

* nota: consultar l’oferta de bolets setmanal a: 
https://www.facebook.com/MercatdelaIndependencia 

Col Paperina 
- Fruites i Verdures Beltran. Parades 325-330. 
   Tel.: 613 876 882.
- Ca n’Oliveró. Parades 1847-188 i 206-210. 
   Tel.: 93 788 56 59.
- Fruites Carme Cal Mas Valls. Parades 151-154. 
   Tel.: 676 563 535.
- Fruites i Verdures Playa Cardona.  Parada 172-181.    
   Tel.:  93 780 86 69.
- Fruites Sanchiz. Parades 140-145 i 251-256. 
   Tel.: 93 780 55 14.

La botifarra Terregada 
- Casanovas Selecció.  Parades 8-10. Tel.:  93 788 86 51.

Productes de caça 
Al Mercat de la Inde-
pendència.
- Polleria Fina. Parades  
415-419. Tel.: 93 788 75 61.
Productes: conill de 
bosc, perdius, tords. 
- Polleria l’Aviram Jau-
me. Parades 246-250. 
Tel.: 93 788 77 29.
Productes: confit de ca-
nard i productes de l’ànec. 

- Xarcuteria Polleria Gamisans. Parades 26-29. 
   Tel.: 93 780 29 19.
   Productes: consultar directament a la Parada o 
   per telèfon. 

Al Mercat del Triomf
La Col Brotonera (brotons i espigalls) 
- Fruites i Verdures Enric. Família Simó.  Parades 
51-56 i 71-76. Tel.:  93 735 81 63.

Bolets + Col Paperina 
- Fruites Antonieta. Parades Unitats exteriors 1-2.  
   Tel.:  93 735 95 11.
- Davana Fruits. Fruites i Verdures David i Ana. 
   Parades Unitats exteriors 4-5-6. 
   Tel.:  678 354 350. 

- Fruites Antonieta. Parades 36-38 i 88-91. 
   Tel.:  93 735 95 11.
- Fruites i Verdures Carolina d’Ullastrell. Parades 
   39- 45. Tel.: 93 735 02 19.
- Fruites i Verdures Enric. Família Simó. Parada 
   51-56 i 71-76. Tel.: 93 735 81 63.

* nota: consultar oferta de bolets setmanal a:
https://www.facebook.com/EixComercialSantPere 

Altres productes
- Natura Granel. Parada 6-7. Tel.: 657 119 529.
   Productes: galetes de ceps, fideuà i risotto de 
   ceps.

La botifarra Terregada 
- Casanovas Selecció. Parades 8-10. 
   Tel.:  93 735 19 80.

Amb la col·laboració de:
L’Associació de Venedors del Mercat de la 
Independència i l’Associació de Concessionaris i 
Venedors del Mercat del Triomf.  

També trobareu la Col Paperina a:
- L’Heura. L’Agrobotiga de Can Salas. Horari: de 
dilluns a divendres, de 09 a 15.30h i de 17 a 19.30 h
Dissabte, de 10 a 13.30 h. Tel.: 93 735 02 20.
Crta. Sabadell-Matadepera Km. 6,4
(al costat de l’Atlètic Terrassa Hockey Club)
08227 Terrassa
http://www.heura-cet.cat  
https://www.facebook.com/heura.cet 

menú carta

menú carta

C. de la Rasa, 70. Reserves: 93 789 53 90. Menú disponible
amb reserva prèvia de dl. a dg., de 12 a 24 h 
www.zuritosaxa.com 

- Aperitiu: croquetes de trompetes de la mort i moniato
- Caneló d’ànec amb salsa de ceps i gratinat amb 
parmesà
- “Ragôut” de cérvol amb assortit de bolets de tempo-
rada
- Pastís de formatge casolà amb fruits del bosc

Aigua mineral, cervesa Damm Inèdit o vi Selecció del 
Celler del Zurito i cafè

Menú infantil            10 € 
- Consulteu el menú del dia amb aigua o refresc

ZURITO TERRASSA  25 €
menú

menú (mínim 2 persones)

Terrassa Gastronòmica és una marca que identifica els 
establiments, els productes i les activitats organitza-
des per dinamitzar el turisme gastronòmic a Terrassa.

Més informació:
Consulteu els establiments adherits a Terrassa Gas-
tronòmica on podreu tastar i comprar els productes de 
la nostra cistella.
www.visitaterrassa.cat/productes-2
http://visitaterrassa.cat/ontastar/  

Terrassa Gastronòmica: productes tradicionals con-
reats i elaborats a prop de casa que conserven els au-
tèntics sabors terrassencs i vallesans.

XIX Jornades Gastronòmiques 
Consulta els dies d’obertura i els horaris en que els 
estrabliments ofereixen els menús de caça i bolets. 
Es recomana realitzar reserva prèvia.
Els bolets que s’ofereixen en els menús poden va-
riar depenent de la climatologia i el mercat de no-
vembre. Tots els preus inclouen l’IVA.

C. de la Palla, 15. Reserves: 93 733 82 07 - 630 640 417. De 
dt. a ds., de 13 a 15.30 h, i nits de dc. a ds., de 21 a 23 h.
www.elceldelesoques.com | www.facebook.com/ElCeldelesOques 

8 plats basats en la cuina de temporada de caça i
bolets distribuïts de la següent forma:
- 1 aperitiu
- 2 entrants
- 1 especialitat amb peix
- 1 especialitat amb carn
- 1 pre-postre
- 1 postres
- 1 petits fours

Cervesa Damm Inèdit

EL CEL DE LES OQUES 38,95 €
menú degustació

Tardor de caça i bolets als Mercats 
Campanya del “Trinxat de Terrassa Gastronòmica”
Voleu ajudar-nos a ampliar el receptari terrassenc? Us proposem incorporar a la recepta tradicional del 
“Trinxat”, alguns d’aquests 3 productes singulars de la “cistella” de Terrassa Gastronòmica: la Col Brotonera 
(brotons i espigalls) , la Col Paperina i la botifarra Terregada. 
Envia la teva recepta del “Trinxat de Terrassa Gastronòmica” i foto a turisme@terrassa.cat. 

La Col Brotonera (brotons i 
espigalls) 
Més informació: 
http://visitaterrassa.cat/col-broto-
nera-producte-de-temporada 

* Fundació Sant Galderic. Funda-
ció Miquel Agustí:
Informació Projecte de selecció i 
millora de la col brotonera: 
http://fundaciomiquelagusti.
com/2016/09/19/col-brotonera

La Col Paperina 
Més informació: 
http://visitaterrassa.cat/col-paper-
ina-producte-de-temporada 

La botifarra Terregada 
Més informació:
http://visitaterrassa.cat/botifa-
rra-terregada 
NOVETAT!
Concurs de receptes amb botifa-
rra Terregada
Més informació: www.facebook.com/ 
Botifarra-Terregada  



Aula de Micologia
De 10 a 15.30 h i de 16.30 a 20 h 
A càrrec de Daniel Siscart, micòleg i biòleg.
Àmplia mostra de bolets en fresc, tòxics i comesti-
bles.
Un espai que ha de servir per fer consultes i aclarir 
dubtes.
Podeu portar els bolets que no sabeu identificar.

 Cercavila amb la Papallona de Sant Pere
A les 10 h, sortida del Casal de Barri de Sant Pere 
(passeig 22 de juliol, 337).
Recorregut fins al Mercat de Sant Pere, passant 
pels carrers: Pintor Viver, Catalunya, Independència,  
Transversal, Francesc Salvans i  Plaça del Triomf.
A les 12 h: balls de lluïment a la Plaça del Triomf.

Espai infantil
Vial Nord Plaça del Triomf
De 10 a 14 h:
Zona lúdica amb jocs
Taller de conscienciació ambiental 
Taller de ceràmica 
Taller de globoflèxia

De 17 a 20 h:
Zona lúdica amb jocs
Taller de conscienciació ambiental
Taller de papiroflèxia
Taller de Hama deads

 Estand de les XIX Jornades Gastronòmiques 
de la Caça i el Bolet de Terrassa del Gremi Em-
presarial  d’Hostaleria de Terrassa i Comarca
D’11 a 14 h. Degustacions de tapes de caça i bolets 
dels restaurants participants a les Jornades Gastronò-
miques. A càrrec dels restauradors agremiats. 

 Zona restauració/Food market
Vial sud de la Plaça del Triomf

De 9 a 20 h. Food trucks i estands de restauració on 
poder fer una tapa, una crep, un risotto, un entrepà... 
durant tot el dia.

De 14 a 16 h. Food trucks i estands dels diferents 
bars i restaurants on  trobarem una variada oferta per 
poder dinar.  Hi haurà un espai de taules i cadires per 
poder gaudir tranquil·lament de l’àpat.

Cafè Concert
De 16 a 17.30 h  
Cafè Terrassa + Coca de Munt dolça +  Tastet de 
Mistela d’Ullastrell 
Concert de PAULINHA (pop / bossa / jazz / trova) 
Col·labora:  Terrassa Gastronòmica, AlterNativa3 co-
merç just, Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa 
i Comarca i La Botiga del Celler d’Ullastrell.

2n Tast de vins de la Fira del Bolet
Organitza: Vinalium amb la col·laboració de l’Eix Co-
mercial St. Pere
Vins i caves de Bodegues Pinord  
De 18 a 19 h. Tast de vins Clos del Mas, Diorama, 
Mireia, i Cava Marrugat. Preu tast: 5€. Inscripcions a 
Vinalium (Plaça del Triomf, 35)

 Viu la Fira a l’interior del Mercat!
Els venedors del Mercat Municipal de Sant Pere ofe-
riran productes especials, i tastets de productes on el 
bolet serà el protagonista. 
Entra al Mercat i gaudeix del tast  i de la promoció 
especial de les seves parades! I divendres 4 de novembre, de 18 a 

19.30 h, al Mercat de Sant Pere
Aula de cuina. Què dinem avui?
Organitza: Ajuntament de Terrassa - Servei de Salut 
Comunitària amb la col·laboració del Mercat de Sant 
Pere. A càrrec de Cristina Viader, nutricionista.

Aula demostrativa de plats de temporada amb bolets i 
productes de tardor, boníssims i saludables.

Trobareu la informació de la 11ena Fira del Bolet 
detallada a: www.eixsantpere.cat i a la pàgina de 
Facebook “Fira del Bolet de Terrassa”.

XI FIRA 
DEL 
BOLET
Organitza: Eix Comercial Sant Pere amb la col·labora-
ció del Servei de Comerç de l’Ajuntament de Terrassa.
Lloc: carrer Ample - plaça del Triomf (al costat del 
Mercat de Sant Pere).
- Parades de venda de bolets d’arreu de Catalunya i 
de castanyes
- Parades de venda de  ceràmica
- Tallers d’oficis demostratius
- Parades de venda de l’Eix Comercial Sant Pere: bo-
lets, embotits, vins i caves, parament de cuina, coques 
de forner, coques de bolets.....
- Estands de les Entitats de Sant Pere

Ruta en Segway per la Vall d’Hor-
ta, al Parc natural de Sant Llorenç 
del Munt i l’Obac
Descobreix la història d’aquest paratge natural a tra-
vés d’una experiència única a sobre d’un Segway, 
amb explicacions d’un guia Local. Lloc de trobada: 
Aparcament Vall d’Horta. Durada Tour: 2 h. Preu per 
persona: 36€. Cal inscripció prèvia. Info + reserves: 
info@dinamicsolutions.es / www.dinamicsolutions.
es / Tel. 669467595

Altres rutes que podeu fer 
al vostre aire
Ruta amb audioguia “el modernisme industrial a 
Terrassa”. Descarrega’t l’audioguia en MP3 a:
www.visitaterrassa.cat/audioguia

I també et pots apuntar a les excursions per la muntanya programades 
per l’Ofi cina del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac 

Diumenge 6 de novembre 
La vinya. Transformació del paisatge
Punt de trobada: a les 11 h, a la Casa Nova de l’Obac
Durada: 3 h. Preu: 3 €. Consultar altres descomptes.
Cal inscripció prèvia. Informació i inscripcions a 
CIMA: 937 855 461, p.santllorenc.obac@diba.cat

Diumenge 13 de novembre
La tardor al parc natural
Punt de trobada: a les 10 h, al Centre d’Informació 
del Coll d’Estenalles. 
Durada: 4 h. Preu: 3 €. Consultar altres descomptes.
Cal inscripció prèvia. Informació i inscripcions a Ro-
dabosc: 722 763 035, p.santllorenc.pont@diba.cat

Diumenge 20 de novembre 
La torrota de l’Obac i el pou de glaç de l’Estepar
Punt de trobada: a les 11 h, a la Casa Nova de l’Obac. 
Durada: 3 h. Preu: 3 €. Consultar altres descomptes. 
Cal inscripció prèvia. Informació i inscripcions a 
CIMA: 937 855 461, p.santllorenc.obac@diba.cat

Dissabte 26 de novembre
Natura, un viatge pels sentits - Ruta teatralitzada 
inclusiva
Punt de trobada: a les 10.30 h i a les 12 h, a la Casa 
Nova de l’Obac.
Durada: 1h 15 min. Preu: gratuït. Cal inscripció prèvia.
Hi pot haver un intèrpret de llenguatge de signes (prè-
via sol·licitud).
Informació i inscripcions a CIMA: 937 855 461 (fei-
ners) o 937 435 472 (dissabtes i festius)
p.santllorenc.obac@diba.cat

Diumenge 27 de novembre 
Les pedres de Monistrol: el dolmen de Trullars
Punt de trobada: a les 11 h, per concretar a Monistrol 
de Calders. 
Durada: 2h 30 min. Preu: 3 €. Consultar altres des-
comptes. 
Cal inscripció prèvia. Informació i inscripcions a Es-
cola de Natura i Formació la Muntada: 937 141 053 
o 636 717 821, p.santllorenc.munt@diba.cat

Per poder gaudir d’aquesta oferta no oblidis demanar 
al restaurant que et segelli aquesta butlleta

Segell establiment:

Promoció vàlida 
del 4 al 27 de novembre de 2016

+info
Oficina de Turisme
Masia Freixa. Parc Sant Jordi. Pl. Josep Freixa 
i Argemí, 11. Tel. 93 739 70 19
turisme@terrassa.cat
Consulta: www.visitaterrassa.cat/bolets
Comerç, Mercats i Fires: 93 739 74 07
comerciants@terrassa.cat
Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i 
Comarca: Carretera de Castellar, 94
Tel. 93 780 13 59. president@gremihostterrassa.com
Eix Comercial Sant Pere: Tel. 93 735 30 98/605 
019 516
info@eixsantpere.cat
www.eixsantpere.cat
Facebook: www.facebook.com/EixComercial-
SantPere
I també ens podeu seguir a:
Facebook: terrassaturisme
Twitter: visitaterrassa
Instagram: terrassaturisme

Organitzen:

Col·laboren:

Oferta de 2x1 en el programa de 
rutes turístiques! 
 Fàbrica i Somnis: “El somni d’un obrer i el be-
nestar d’un burgès!”. El diumenge, 6 de novembre. 
Horari i punt de trobada: 10.30 h, al mNACTEC 
(Rambla d’Ègara,270). Durada 2 h. Preu: 6 €/perso-
na. Consultar altres descomptes. Inclou: visita guiada 
al mNACTEC i a la Casa Alegre de Sagrera.

Pinzellades Modernistes: Un passeig modernista! 
El dissabte, 12 de novembre. Horari i punt de tro-
bada: 11 h, a la Masia Freixa (Oficina de Turisme), 
Pl. Freixa i Argemí, 11. Durada: 1.30 h. Preu: 3 €/
persona. Consultar altres descomptes. Inclou: visita 
guiada a la Masia Freixa i recorregut pels edificis mo-
dernistes.

 “La seu d’Ègara, un tresor amagat”. Un conjunt 
monumental únic a Europa. El dissabte, 19 de no-
vembre. Horari i punt de trobada: 11 h, a la  Seu 
d’Ègara (Pl. Del Rector Homs s/n). Durada: 1.30 h. 
Preu: 6 €/persona. Consultar altres descomptes. In-
clou: visita guiada i entrada a la Seu d’Ègara.

 “Un tastet pel Modernisme Industrial terrassenc”. 
El dissabte, 26 de novembre. Horari i punt de troba-
da: 10.15 h, a la Masia Freixa (Oficina de Turisme) 
Pl. Freixa i Argemí, 11.  Durada: 3 h. Preu: 12 €/
persona. Consultar altres descomptes. Inclou: visita 
guiada i les entrades a la Casa Alegre de Sagrera i 
mNACTEC. 

Caldrà inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme. 
Tel. 93 739 70 19. Organitza: Servei de Turisme de 
l’Ajuntament.

I recordeu que cada dia us oferim:
- La visita gratuïta a la Masia Freixa. Horari i punt 
de trobada:  12 h, a la Masia Freixa (Oficina de Turis-
me), plaça Freixa i Argemí, 11. Organitza: Servei de 
Turisme de l’Ajuntament.

Si acredites que has realitzat qualsevol d’aquestes 
visites guiades gaudiràs d’un 10% descompte en els 
restaurants col·laboradors. 
(Consultar els restaurants col·laboradors a l’apartat 
de les  XIX Jornades Gastronòmiques) 

I a més...
 Entrada reduïda a la Seu d’Ègara, la Casa Alegre 
de Sagrera i el Castell Cartoixa de Vallparadís, si 
acredites que has dinat o sopat en algun dels restau-
rants de les XIX Jornades Gastronòmiques (del 4 al 
27 de novembre). 
Consulta els  horaris d’obertura al públic dels museus 
a: www.terrassa.cat/museu; www.visitaterrassa.cat. 

Aquesta tardor deixa’t seduir i vine a Terrassa a conèixer la nostra cultura, la nostra gastronomia i el paisatge terrassenc
Vols gaudir de la millor oferta turística de la ciutat? 

Aprofita els avantatges que hem preparat coincidint amb les XIX Jornades Gastronòmiques de la Caça i Bolets:

Els caps de setmana de novembre, amb motiu de la Tardor de Caça i Bolets, els hotels de la ciutat t’ofereixen els 
següents paquets turístics: 

 Pack “Wellness de tardor” de Doubletree by Hilton Ho-
tel & Conference Center La Mola, que inclou una nit d’allo-
tjament amb esmorzar buffet i 60 minuts d’SPA per un 
preu a partir de 99 € l’habitació doble. I si vols, pots gaudir 
del seu menú de Caça i bolets per només 20 € per persona 
(IVA inclòs). Taxa turística no inclosa (1€/persona/nit). 
Reserves: 93 736 72 67 o reservations@lamola.es

 Pack “Caça i Bolets” de l’Hotel Don Cándido, que 
inclou una nit d’allotjament amb esmorzar buffet i 
menú degustació Caça i Bolets per un preu de 95 € 
l’habitació individual (oferta 1 persona) o 140 € l’habi-
tació doble (oferta 2 persones) (IVA inclòs). Taxa turís-
tica no inclosa (1€/persona/nit). 
Reserves: 93 733 33 00 o info@hoteldoncandido.com

Paquets turístics

Dissabte, 5 de novembre 
De 9 a 20 h

L’audioguia del Modernisme 
industrial a Terrassa

Aprofita ara i 
descarrega-la 
gratuïtament!

Descobreix Terrassa al teu ritme! 


