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11 de novembre de 2012. Al polivalent de Bescanó
www.grupboletairebescanoni.com
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Amb la col.laboració de:

DISSABTE 10

Recollida de bolets: tothom qui vulgui col·laborar amb el Grup Boletaire Bescanoní,
podrà fer-ho portant tota classe de bolets per l’exposició, els quals es recolliran a partir de
les 18:00h al Polivalent.

DIUMENGE 11

A les 12:00h inauguració de l’exposició amb diferents activitats:

Patrocina:

•
•
•
•

• Elecció del bolet més bonic de la mostra.
Exposició de bolets autòctons
Exposició de productes de tardor
• Degustació gratuïta de pernil i tast de vi
Recull bibliogràfic relacionat amb el bolet
• A les 19:00h cloenda de la 22ª exposició.
Concurs “Endevina quin bolet és ...” i guanya un
magnífic cistell de boletaire.

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA de bolets,
a càrrec del Sr. Àlex Alonso
2n CONCURS FOTOGRÀFIC DE BOLETS.
• Recollida de fotografies, el dissabte dia 10 a partir de les 18:00h al Polivalent.
• Tamany mínim de 13 x 18 en paper
• Al 1er premi, se l’obsequiarà amb un menú per a dues persones en un dels
restaurants del poble. Consulteu les bases a la web.
• 2a Trobada d’Intercanvi de xapes dels amics dels bolets de Bescanó.

Grup Boletaire Bescanoní

2a Jornada Gastronòmica del Bolet
Del 10 al 18 de novembre de 2012.

CAN RAJOLET

Crta. Girona a Anglès – Vilanna • Tel 972 42 32 91
www.canrajolet.cat
14 €

Entrant:
Crema de carbassó amb trossets de pernil
Primer, a triar entre;
Amanida de cruixent de bolets i
formatge de cabra
Cargols a la llauna o be gratinats amb
cansalada ibèrica
Espàrrecs verds a la brasa amb
formatge de cabra
Canelons casolans farcits de carn i
beixamel de bolets
Espàrrecs verds amb salsa romesco casolana
Ensalada de bacallà amb torradetes de pa
Segon, a triar entre;
Entrecot de vedella a la brasa o amb salsa
al pebre verd
Botifarra de rovellons a la brasa de llenya
Costelles de xai amb guarnició
Platillo de salsitxes amb bolets
Dorada al forn amb patates i ceba
Calamars estofats amb ceba i bolets
Postres:
Còctel de fruita natural
Flam de cafè casolà
Mouse de xocolata amb taronja
Crema de iogurt natural
Grana de capellà amb moscatell
Pastís de formatge de la casa
Carpaccio de pinya natural amb
crema cremada
Begudes i cafès apart
Amb la col.laboració de:

BESCANONÍ
c/ Major, 121 - Tel. 972 44 28 50

19,5 €

Primer:
Amanida de pernil d’ànec amb bolets i
fruits secs
Segon:
Galta de vedella amb bolets
Postres:
A escollir
Cafè, aigua i vi de la casa inclòs en el menú

ESTANC NOU D’ESTANYOL
Ctra d’Estanyol – Estanyol. Tel 972 44 05 24
www.estancnou.com
25 €

Primer:
Pinetells d'estanyol a la brasa amb all i
julivert
Remenat de gambes i bolets
Croquetes de ceps
Segon:
Cuixa d’ànec amb bolets
Bistec de vedella a la crema de ceps
Postres:
Pastís de la casa / Català
Cafès, aigua i vi de la casa inclòs en el menú

LES VOLTES

Pl. De les Nacions, 9 – Tel 972 44 04 55
www.restaurantlesvoltes.com

Primer:
15 €
Amanida tèbia de bolets
Segon:
Galta de porc desossada amb bolets
Postres:
A escollir
Aigua i vi de la casa inclòs en el menú

LA BARCA

C/ de la Barca, s/n – Tel: 972 44 01 31
http://www.restaurantlabarca.es/

27 €

Primer:
Amanida de bolets amb pernil ibèric
Segon:
Bacallà al forn amb pinetells saltejats
Postres:
Gelat bescuit amb xocolata desfeta
Cafès i infusions

MAS CASILDA

Camí d’Estanyol s/n – Tel 972 44 02 07 28 €
http://www.restaurantmascasilda.es

Entreteniments:
Copa de cava Rovira Baquès Brut Rosat
Crema de fredolics amb encenalls de foie
Carpaccio de ceps
Ravioli de bolets i botifarra negra
Primer:
Amanida de rovellons i formatge de cabra
De Muller Solimar Blanc 2011 D.O. Tarragona
Segon:
Llobarro amb rostit de rossinyols i cebetes
Entrecot de vedella amb salsa de siurenys
Fra Gerau 2006 D.O. Montsant
Postres:
Compota de carbassa amb rossinyols de pi
amb almívar i granissat de mandarina
El nostre carro de pastissos
Cafè

