del 15 de gener
al 15 de març

2019

fetaosona.cat
osonaturisme.cat

FET A OSONA és una iniciativa de la xarxa de productes de
la terra que té com a principal objectiu donar a conèixer els
productors i els productes d’Osona, i tot allò que té a veure
amb la seva gastronomia.
Gaudeix de la gastronomia osonenca amb els cinc sentits:
mira, escolta, olora, toca i tasta!

Durant els últims 20 anys un grup de cuiners de la comarca
d’Osona hem unit les nostres forces, creativitat i experiència
darrere els fogons per fer de la comarca un dels referents
gastronòmics de Catalunya. Cadascun dels restaurants que
formem part d’Osona Cuina té les seves característiques
i peculiaritats, però a tots ens uneix l’amor per la cuina,
pels productes d’aquesta terra i un objectiu: posar la cuina
d’Osona al mapa gastronòmic internacional.
Apostem per la promoció de la tòfona com a producte
referent de la nostra cuina, i per això us presentem la nova
temporada gastronòmica que es viu als restaurants del
col·lectiu.

#fetaosona

#osonacuina

ELS MENÚS DE LA

OSONA
ÉS TERRA DE

tòfones

Imatge cedida per

tòfona

ELS MENÚS DE LA

ELS MENÚS DE LA

tòfona

A R K A

tòfona

del 15 Gener al 18 Febrer
Royal de foie amb textures de carxofa, xocolata,
anguila fumada i tòfona
Vieira a la crema, glacejada amb suc de rostit i tòfona
El trinxat: Crema de nyàmeres amb papada a
baixa temperatura, bunyolets de col i tòfona
Caneló de pollastre de pagès amb crema
trufada de foie i tòfona fresca
Arròs cremós de bolets amb tòfona
Steak tàrtar de filet de vedella de Girona amb tòfona
Pastís de formatge blau de Centelles trufat
Brownie de xocolata amb toc de cafè

Recomanacions
Cava Titiana Vintage
Vi blanc Allier - Pansa Blanca T9
Vi negre Santbru - Brunus

80€ IVA inclòs - El menú es servirà a taula completa

Ctra. d’Arbúcies 1 (Hotel Arumí) | 08507 SANTA EUGÈNIA DE BERGA
93 889 54 40 | hotel@hotelarumi.com | arkarestaurant.cat
CAL JUTGE

ELS MENÚS DE LA

A R K A

del 20 Febrer al 15 Març
Micuit de foie farcit de tòfona
Ou trufat a baixa temperatura amb parmentier de patata i tòfona
Vieira a la crema, glacejada amb suc de rostit i tòfona
Pèsols llàgrima de Llavaneres ofegats amb papada

a baixa temperatura i tòfona
Caneló de pollastre de pagès amb crema

trufada de foie i tòfona fresca
Terrina de peu de porc amb llagostí i tòfona
Pastís de formatge blau de Centelles trufat
Brownie de xocolata amb toc de cafè

C A

L ’ I G N A S I

tòfona

D’aperitiu

Mantega feta a casa amb tòfona de Tavertet
Llonganissa tofonada de Casa Riera Ordeix
Per començar

Petit amanit d’escarola, cruixent de porc i ratlladura de tòfona
Coca d’espinacs, un xic de brie fet al poble i tòfona
Per seguir

Ou ferrat amb tòfona i crema de patates del bufet
Arròs de trompetes, carxofes i maionesa de tòfona
Llata de vedella de Bianya amb salsa de mostassa i tòfona
I per acabar

Recomanacions
Cava Titiana Vintage
Vi blanc Allier - Pansa Blanca T9
Vi negre Santbru - Brunus

Crema de Sant Josep trufada
Trufa de xocolata i tòfona
Craquinyolis i petites coses dolces

80€ IVA inclòs - El menú es servirà a taula completa

65 € IVA inclòs - begudes i cafès a banda

Ctra. d’Arbúcies 1 (Hotel Arumí) | 08507 SANTA EUGÈNIA DE BERGA
93 889 54 40 | hotel@hotelarumi.com | arkarestaurant.cat

C. Major, 4 | 08569 CANTONIGRÒS
93 852 51 24 | calignasi@calignasi.com | calignasi.net

ELS MENÚS DE LA

C A L

J U T G E

L A

F O N D A

S A L A

Amanida de perdiu escabetxada amb escarola,

Crema de castanyes amb aire de tòfona negra

magrana i tòfona melanosporum

Torrada amb tòfona negra

Coca de full amb calçots a la brasa, carxofes, romesco,
formatge trufat i llonganissa trufada Casa Riera Ordeix

Remenat d’ous amb tòfona negra

Carxofes confitades amb brandada de bacallà i tòfona melanosporum

Arròs amb tòfona negra

Fagotti farcit de pera i formatge amb tòfona a la crema

Tòfona al caliu

Rissotto de ceps i tòfona melanosporum i parmesà
Cansalada del coll de porc Ral, vieira, suc de rostit,

Caneló de faisà amb tòfona negra

parmentier de patata i tòfona melanosporum

Steak amb tòfona negra

Llebre a la royal farcida de foie, puré de

Gelat de mascarpone amb tòfona negra

remolatxa i tòfona melanosporum

tòfona

Flam d’ou trufat cuit a baixa temperatura amb toffee
Crocant de sèsam amb mousse de xocolata
blanca i tòfona melanosporum

Recomanacions
Cava Titiana Vintage

80€ IVA inclòs - Begudes i cafès a part

130€ IVA inclòs

C. Gràcia, 11 | 08573 ORÍS
93 859 26 51 | caljutge@gmail.com

Plaça Major, 17 | 08516 OLOST
93 888 01 06 | info@fondasala.com | fondasala.com

PLATS AMB

CARTES ON
TROBAREU
PLATS I
SUGGERIMENTS AMB

L E S

tòfona

M A G N Ò L I E S

Cap i pota amb mongetes del ganxet i tòfona

tòfona

Imatge cedida per

E L

B A R E C U

Canelons de cua de bou amb tòfona 19,50€
Amanida de carxofes amb llagostins i tòfona 14,50 €

C. Mossèn Antoni Serres, 7 | 17401 ARBÚCIES
972 86 08 79 | info@lesmagnolies.com | lesmagnolies.com

C A

L A

C I N T A

Canelons de carn i bolets amb la seva beixamel i tòfona 13€

Steak tàrtar de vedella amb tòfona 17,50€
Ous trencats amb patata i tòfona 15,50 €

Recomanacions
Vi negre Santbru DO Montsant
Vi negre Ànec Mut DO Penedès
Vi blanc Alier DO Alella

Saltejat de bolets amb ou ferrat trufat i tòfona 14€

C. Alou, 16 | 08586 SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS
938 57 81 61 | info@calacinta.cat | calacinta.cat

C. de la Ramada, 16 | 08500 VIC
663 409 071 | info@elbarecu.com | elbarecu.com

PLATS AMB

E L

G R A V A T

EL BARECU

tòfona

Entrepà de cansalada i tòfona 5€
Tiramisú amb tòfona 7€

C. Sant Miquel dels Sants, 19 | 08500 VIC
93 886 02 76 | primoprimo115@gmail.com

C A

L ’ U

Consulta les suggerències amb tòfona!

Recomanacions
Vi Negre Brunus DO Montsant
Vi Blanc Raventós d’Alella DO Montsant
Cava Parxet Brut

C. de la Riera, 25 | 08500 VIC
93 889 03 45 | info@restaurantcalu.com | restaurantcalu.com

T E R E S O N A

X X I

Consulta les suggerències amb tòfona!

C. Argenters, 4 | 08500 VIC
93 886 00 28 | info@calateresona.com | calateresona.com/restaurant

ACTIVITATS CAMPANYA

tòfona

Descobreix amb nosaltres la tòfona
- Carol Tòfones

El tresor del bosc, el diamant de la cuina. Una experiència
única que et portarà a descobrir el fascinant món d’anar a
buscar tòfones silvestres a Osona, zona privilegiada per a
la recol·lecció d’aquest fong.
Dia: Del 1/12/2018 al 15/03/2019
Preu: Pressupostos a mida
Lloc: Osona

ACTIVITATS
CAMPANYA

tòfona

V i s i t a e l n o s t r e s h o w r o o m - Carol Tòfones
Visita el nostre showroom on podràs veure l’exposició sobre
la tòfona i tot el que l’envolta. A més, podràs comprar tòfona
fresca i productes gourmet trufats.
Dia: Hores convingudes i/o consultar horari de la nostra web
Preu: 2€ la visita a l’exposició permanent sobre la tòfona
Lloc: Portal de la Rambla 3, Despatx 3, Vic

Imatge cedida per

Carol Tòfones & Associats, SL. | 618704540
info@cancarol.com | cancarol.com

ACTIVITATS CAMPANYA

Visita guiada amb tast inclòs
- Casa Riera Ordeix

R a s t r e s d e t ò f o n a - Temps de Tòfona

tòfona

Sortida tofonaire per a aquells que vulguin viure

Al cor de la ciutat hi ha els centenaris assecadors de Casa
Riera Ordeix. Entrar-hi és descobrir un centre sensorial que
us proposa gaudir de la Llonganissa amb vista, oïda, tacte,
olfacte i gust. És una autèntica experiència.

l’experiència única de buscar tòfones silvestres i gaudir

Visita guiada a les instal·lacions de fàbrica de Llonganisses de
Vic amb tast de Llonganissa de Tòfona.

Hora: sortida a les 8h (arribada aproximada a les 12.30h)

Dies: de dilluns a divendres de 9h a 12h. Dissabte i diumenge

d’un bon esmorzar de pagès.
Dies: Consulta disponibilitat
Preu: 82 € per persona

Temps de Tòfona | 650 085 815
temps@tempsdetofona.com | tempsdetofona.com

amb reserva prèvia (per grups de mínim 8 persones).
Preu: 7€ adult | 6€ jubilat | nen fins a 6 anys gratuït
Lloc: Plaça dels Màrtirs 14, Vic

Casa Riera Ordeix | 938 893 034
info@casarieraordeix.com | casarieraordeix.com

Imatges cedides per

ACTIVITATS CAMPANYA

tòfona

Curs de tòfona amb robot de cuina

To f o n a t e r à p i a c o r p o r a l

- Noir et blanc

- Noir et blanc

Curs per aprendre a
elaborar un menú amb
tòfona utilitzant un
robot de cuina.

Tractament corporal hidratant, nutritiu, relaxant i sensorial
amb tòfona negra (tuber melanosporum).

Elaborarem un primer
plat, un segon plat i
unes postres utilitzant
tòfona.
Es degustaran tots els
plats preparats.

El Tractament corporal Beauté de Noir et Blanc® està elaborat
amb tòfona negra (tuber melanosporum) de recol·lecció
pròpia. Tofonateràpia és un tractament unisex de la línia
Beauté de Noir et Blanc® que combina exfoliació, fang i
emulsió corporal. És una combinació excel·lent que millora
la circulació sanguínia, nodreix i hidrata en profunditat,
regenera els teixits de la pell i estimula les propietats
antioxidants de la vitamina E. El tractament de Tofonateràpia
Noir et Blanc® és un plaer estètic i sensorial que aporta
hidratació, nutrició i relaxació.

Dia: diumenge dia 17 de febrer a les 11h.

Dies: dies i hora a convenir. Amb cita prèvia

Preu: 28€

Preu: 75€. Inclou tractament i exfoliant i emulsió corporal en

Lloc: Prats de Lluçanès

Per portar-se a terme el curs calen mínim 8 persones inscrites.

Noir et blanc | Per a reserves: 609 80 30 81
noiretblanctruffes.com

Lloc: Centre Estètica Eva Dieguez. Prats de Lluçanès
format de 200ml d’ús particular.

Noir et blanc | Per a reserves: 679 81 81 13
Per a més informació: 609 80 30 81 | noiretblanctruffes.com

ACTIVITATS CAMPANYA

Tr u f fo r u m
Esdeveniment internacional ideat i promogut des de

Campionat
de Catalunya de
Gossos Tofonaires

25, 26 i 27 GENER 2019
EDIFICI EL SUCRE DE VIC

www.trufforum.com

l’European Mycological Institute (EMI) que neix amb

#Trufforum
Tallers de cuina
en directe

l’objectiu de promocionar l’ús responsable de la tòfona
europea a les cuines domèstiques i professionals.

Mercat de la
tòfona negra

Trufforum-Vic destacarà un ambiciós programa d’activitats

La festa de
la tòfona i la
gastronomia

per a professionals del sector de la tòfona i aficionats a la
gastronomia i dos espais expositius amb la tòfona com a
protagonista.

Dies: dissabte 26 de gener de 10h a 14h i de 16h a 21h

tòfona

Market
Trufforum:
productes
trufats

i diumenge 27 de gener de 10h a 14h
Preu: accés gratuït

Tapes &
Tòfona
Aula de la
Tòfona

Edifici del Sucre | 08500 VIC
trufforum.com

ORGANITZA:

Ambaixador
de la Tòfona
2019

PATROCINA:

informació

Consulta els restaurants participants
i les activitats relacionades:
fetaosona.cat
osonaturisme.cat

organitza

col·labora

