
XX Exposició de
Bolets del Maresme

Del 6 al 14
de novembre
Informació
Ajuntament de Mataró (010)
Des de mòbil o des de fora de Mataró:
807 117 010

Programa
Totes aquestes activitats són gratuïtes

Mostra tradicional de bolets acabats de
collir als boscos de la comarca, i plafons
explicatius sobre el món dels bolets i la
seva morfologia

Sortida a buscar bolets
Dissabte 6 de novembre a les 8 del matí
Punt de trobada al passeig
davant l'Escola Universitària del Maresme.
Cal portar cotxe, cistell i ganivet
Classificació i exposició a la 20a Exposició
de Bolets del Maresme

IX Jornades
Gastronòmiques
dels Bolets

Del 30 d'octubre al 14
de novembre
RESTAURANTS

BOCCA Restaurant
Plaça d'Espanya, 18
93 741 12 69
 Vichyssoise de ceps amb escenalls

  de foie gras i tòfona negra
 Mil fulles de filet de vedella

  amb cruixent de pernil ibèric, reducció
  Pedro Ximenez i múrgoles
 Gaspatxo petit de maduixes amb xarrup

  de formatge fresc a la llimona i rostes de
  pasta sablée bretona
Aigua, pa i vi de la casa
PREU: 45  IVA no inclòs

LARU  Unió Recreativa F E
Riera de Can Gener, s/n
(camí de Can Bruguera)
93 790 52 01
 Canelons de bolets variats amb salsa

  beixamel aromatitzada
 Fricandó de rap amb moixernons

  i vinagreta verda

 Fruita natural amb un toc de mousse
  de mandarina
Aigua, pa i vi de la casa
PREU: 23  IVA inclòs

CAN BRUGUERA
Veïnat de Valldeix, 23 Mataró
93 790 36 43
 Barreja de bolets amb botifarra

   espedaçada o canelons de bolets i espinacs
 Bacallà amb salsa de ceps o conill

  rostit amb bolets
 Crema cremada o sorbet de romaní

Aigua, pa torrat i vi de la casa
PREU: 24  IVA no inclòs

ILURO
La Rambla, 14
93 790 32 08
 Aperitiu de croquetes de bolets
 Manat d'amanida tèbia amb barreja

  de bolets i formatge de cabra
 Suquet de rap amb rossinyols
 Postres de la casa

Aigua, pa, vi de Rioja i cafè
PREU: 27  IVA no inclòs

CAMINETTO
Camí Ral, 407
93 796 14 28
 Tortel·loni al gust de nous i bolets
 Confit d'ànec amb rovellons
 Gelat de biscuit cremat amb torró

  i fruites del bosc
Aigua, pa i vi de la casa
PREU: 25  IVA no inclòs

SANT JAUME (Argentona)
Sant Jaume, 15
93 797 00 01
 Amanida tèbia de rossinyols
 Cua de rap amb crema de ceps
 Sopa de maduixa

Aigua, pa, vi de la casa i cafè
PREU: 20  IVA no inclòs

LES GINESTERES  (Argentona)
Urbanització Les Ginesteres,
Parcel·la núm. 49
93 797 02 55
Especialitzats en bolets durant tot l'any
Cuina de bolets de temporada a la carta
PREU: entre 24 i 33  IVA no inclòs

PINS MAR
(Sant Andreu de Llavaneres)
Ctra. N-II, PQ 651
93 792 69 02
 Assortiment de bolets amb llagostins
 Bacallà amb suquet de bolets
 Coca de Llavaneres

Aigua, pa, vi i cafè
PREU: 36  IVA inclòs

XIX Jornades
del Bolet

Del 18 d'octubre al 21
de novembre

RESTAURANT EL NOU-CENTS
C/ del Torrent, 21
93 799 37 51

Menú degustació
Dos aperitius del dia
Cinc plats degustació de bolets variats,
del temps
Dues postres de la casa
Aigües minerals i petits fours
PREU: 52  IVA no inclòs

El Nou-cents també participa a les
Jornades Gastronòmiques dels bolets a
Mataró

Mataró
IX Fira Mercat
de Bolets

Dies 6 i 7 de novembre
a la plaça de l’Ajuntament
Informació
Ajuntament de Mataró (010)
Des de mòbil o des de fora de Mataró:
807 117 010
Gremi d'Hostaleria i Turisme:
93 798 55 58

Programa
Dissabte 6 i diumenge 7 de novembre
Fira i mercat de bolets, de les 10 del matí
a les 9 del vespre

Diumenge 7
A les 12 del migdia. Degustació-tast
popular d'arròs amb bolets

Organitza
Institut Municipal de Promoció
Econòmica de Mataró
Col·labora: Gremi d'Hostaleria i Turisme
de Mataró i el Maresme
Escola de Restauració i Cambreria
de Mataró

Audiovisual en 3D Formes i colors
dels bolets de Rafael Cirera
Diumenge 7 de novembre
Projecció cada mitja hora al Museu de
Mataró i dins l'horari d'obertura al públic

Curs de bolets
Sala 2 del Museu de Mataró, de 2/4 de
8 a les 9 del vespre
Destinat a adults iniciats a la biologia dels
fongs. Consta de 4 sessions teòriques de
90 minuts (del 8 a l’11 de novembre) i
d’una sessió pràctica al camp (dia 13 de
novembre al matí)
Inscripcions gratuïtes al telèfon 93 758
23 61. Places limitades per rigorós ordre
d'inscripció

Activitats per a escolars
  Visites guiades a la 20a Exposició de

   Bolets del Maresme. Del 8 al 12 de
   novembre en horari lectiu.
   Durada: 1 h.
  Taller "Els bolets: formes i colors"

  Taller d'iniciació a la morfologia dels
  bolets. Destinataris: alumnes de
  primària
 Taller "Bolets: com som?"

  Taller d'iniciació a la morfologia dels
  bolets. Destinataris: alumnes de
  secundària

Ambdós tallers del 8 al 30 de novembre,
de dilluns a divendres. Durada: 2 h
Inscripcions al Museu de Mataró
Concertar dia i hora al telèfon
93 758 24 01 (trucar dilluns, dimecres o
divendres de 10 a 13 h)


