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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!

#fetaosona

OSONA
ÉS TERRA DE

tòfones

Imatge cedida per OSONA TERRA

Un grup de cuiners de la comarca 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.

#osonacuina

ELS MENÚS DE LA

Imatge cedida per ARKA

tòfona

ELS MENÚS DE
LA TÒFONA

arka
Oferim un menú degustació de plats amb tòfona,
en format de 6 plats i 2 postres.
85€ IVA inclòs
Alguns dels plats que trobareu a la nostra carta
Ou trufat a baixa temperatura amb parmentier de patata i tòfona 20€
Mi cuit de foie d’ànec caramel·litzat amb poma i tòfona 26€
El trinxat trufat: Crema de nyàmeres, bunyols de col i botifarra negre,
papada a baixa temperatura i tòfona 29€
Caneló de pollastre de pagès amb crema trufada de foie i tòfona 31€
Pèsols llàgrima de Llavaneres ofegats amb ou trufat a baixa
temperatura i tòfona 32,50€
Vieires a la crema amb tòfona i suc de rostit 33€
Arròs cremós de tòfona i ceps (20min.) 34€
Tàrtar de filet de vedella de Girona amb tòfona 34,50€
Filet amb crema trufada de foie i tòfona fresca 36€

Recomanacions
Cava Titiana Vintage Chardonnay
Vi blanc Raventós d’Alella Allier Chardonnay DO Alella
Vi negre Santbru DO Montsant
Ctra. d’Arbúcies 1 (Hotel Arumí) | 08507 SANTA EUGÈNIA DE BERGA
93 889 54 40 | hotel@hotelarumi.com | arkarestaurant.cat

ELS MENÚS DE
LA TÒFONA

bareku
Terrina de cérvol amb fruits secs i tòfona negra
“Taco” amb foie micuit i tòfona
Ou poche cruixent amb cremós de patata del bufet i tòfona
Turbot a la “papillote” amb verduretes patata i tòfona
Steak tàrtar de filet de vedella amb tòfona
Pasta de full amb mousse de mascarpone i
tòfona i fruits del bosc
60€ IVA inclòs (Celler i copes a part)

Recomanacions
Vi blanc Raventós d’Alella Allier Chardonnay DO Alella
Vi negre Brunus DO Montsant
Vi negre Santbru DO Montsant

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

ELS MENÚS DE
LA TÒFONA

cal jutge
Amanida de perdiu escabetxada amb escarola, magrana
i tòfona melanosporum
Coca de full amb calçots a la brasa, carxofes, romesco,
formatge trufat i llonganissa trufada casa Riera Ordeix
Carxofes confitades amb brandada de bacallà
i tòfona melanosporum
Arròs de bolets cremós amb tòfona i formatge brie
Cansalada del coll de porc Ral, anguila, suc de rostit
parmentier de patata i tòfona melanosporum
Llobarro salvatge farcit amb douxelle de ceps i salsa holandesa trufada
Steak tàrtar de vedella amb tòfona melanosporum i patates palla
Pastís de 4 formatges trufat amb coulis de fruits vermells
Torradetes de Santa Teresa amb gelat de vainilla i tòfona
70€ IVA inclòs (begudes i cafès a part)

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

ELS MENÚS DE
LA TÒFONA

cal jutge
per emportar

Amanida de perdiu escabetxada amb pasta,
magrana, escarola, mostassa i tòfona
Carxofa amb brandada de bacallà i tòfona
Tallarines de sèpia amb carbonara de tòfona
Cansalada del coll, parmentier de patata, ou a baixa temperatura
trufat i anguila fumada
Llobarro farcit amb douxelle de ceps i salsa holandesa trufada
Steak tàrtar de vedella amb tòfona i mantega
Pastís de 4 formatges trufat amb coulis de fruits vermells
45€ IVA inclòs

Recomanacions
Vi blanc La Galàctica Blanc DO Alella
Vi negre Brunus DO Montsant
Cava Titiana Brut Nature

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

ELS MENÚS DE
LA TÒFONA

la fonda sala
Els aperitius
Vermut amb escuma de taronja
Oliva esferificada amb anxova
Tàrtar de salmó
Els plats
Torrada amb tòfona
Ous amb tòfona
Vieira amb parmentier i tòfona
Arròs cremós amb tòfona
Steak tàrtar amb tòfona
Mascarpone amb tòfona
120€ IVA inclòs

Recomanacions
Vi negre Santbru DO Montsant

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

ELS PLATS DE
LA TÒFONA

CARTES ON
TROBAREU
PLATS I
SUGGERIMENTS AMB

tòfona

ca la cinta
Caneló de rostit i bolets amb crema
de ceps i tòfona 14€

Saltat de bolets amb ou ferrat d’oca trufat
i tòfona negra 12,10€

Recomanacions
Vi negre Scala Dei Prior DO Priorat

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

ELS PLATS DE
LA TÒFONA

ca l’u
Torrada amb tòfona, oli i sal gruixuda 5€
Amanida d’escarola, parmesà i tòfona 17,50€
Canelons de pollastre rostit i amb tòfona 16€
Rissotto de ceps i tòfona (mínim 2 persones) 26€
Filet de vedella amb foie, tòfona i salsa Oporto 35€
Turbot a la brasa amb parmentier i tòfona 20€

Recomanacions

Vi blanc Tina Sarriera de Raventós d’Alella DO Alella
Vi negre Brunus del Portal del Montsant DO Montsant
Cava Nature de Titiana DO Cava
Cava Parxet Brut DO Cava

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

ELS PLATS DE
LA TÒFONA

el gravat
Entrepà de cansalada amb tòfona 10€
Carxofes amb carbonara i tòfona 14€
Ou ferrat amb puré de boniato i tòfona 12€
Rissotto de ceps i tòfona 25€
Crema catalana amb tòfona 8€

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

ELS PLATS DE
LA TÒFONA

tresona XXI
Parmentier de patata amb pop a la brasa i tòfona negra 17,90€
Trinxat de col i patata amb ou ferrat i tòfona 11,90€

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

ACTIVITATS
CAMPANYA

tòfona
Imatge cedida per CAROL TÒFONES

ACTIVITATS

C ATA O N L I N E D E TÒ FO N A I P R O D U C T E S
T R U F A T S - Noir et Blanc®
T’oferim la possibilitat de fer un sopar-tast de tòfona fresca i
productes trufats des de la comoditat de casa teva!
Com funciona?
T’enviem a casa tots els ingredients per portar a terme el tast
virtual i poder conèixer de primera mà les particularitats de la
tòfona negra, dels elaborats 100% naturals amb tòfona negra que
produïm i per donar resposta a les preguntes que tinguis al voltant
del món de la tòfona.
Dos dies abans de la cata rebràs un link en el correu electrònic
que ens hagis indicat en el moment de fer la reserva. Aquest link
servirà per a que et puguis connectar el dia del tast siguis on siguis
a través del teu terminal mòbil, tauleta, tv, ordinador...
Que provaré?
El tast està pensat com a sopar per a dues persones, és a dir,
rebreu suficient producte com per a que dues persones pugueu
portar a terme la cata/sopar.
El que provaràs serà:
•• La nostra ceba caramel.litzada amb tòfona negra
•• El nostre micuit de foie gras amb tòfona negra

ACTIVITATS

•• Un paté de campanya amb la nostra melmelada de
tomàquet tòfona negra
•• Tòfona negra fresca
•• El nostre flam d’ou amb tòfona negra
Quan el farem?
El tast es portarà a terme el divendres dia 29 de gener a les 21 h del
vespre. L’únic que necessitaràs es un mòbil, tauleta o ordinador, els
productes que t’enviem i ganes de degustar i conèixer els secrets
de la tòfona.
On comprar-lo?
Tens temps d’apuntar-te fins el 22 de gener a través de la nostra
botiga online www.noiretblanctruffes.com o enviant-nos un
correu electrònic a bonjour@noiretblanctruffes.com
El preu del tast és de 60€ i inclou producte per a dues persones.
En el cas que el tast es porti a terme de manera individual envieunos un correu electrònic a bonjour@noiretblanctruffes.com i ens
posarem en contacte amb tu.
Data límit compra: Divendres 22 de gener de 2021

Data Tast: Divendres 29 de gener de 2021 a les 21:00

Noir et Blanc® | 609 80 30 81
bonjour@noiretblanctruffes.com | www.noiretblanctruffes.com

Imatge cedida per NOIR ET BLANC

ACTIVITATS

PA C K E S P E C I A L S A U V A G E

- Noir et Blanc®

A Noir et Blanc® hem fet un pack especial en motiu de la campanya
gastronòmica de la tòfona que es celebra cada any a Osona.
Un pack especial que hem anomenat Sauvage per contribuir en
posar en valor la tòfona silvestre.
El pack està compost per 3 elaborats Noir et Blanc® i 40 grams de
tòfona negra tuber melanosporum de recol·lecció pròpia.
Els elaborats que trobaràs al pack són : la ceba caramel.litzada
amb tòfona negra, la crema de formatge amb tòfona negra i la
melmelada de tomàquet amb tòfona negra. Tots elaborats per
nosaltres i 100% naturals.
Preu: 58€
Pack disponible del 15 de gener a l’1 de març
Pots adquirir el pack Sauvage a la nostra botiga online www.
noiretblanctruffes.com

Noir et Blanc® | 609 80 30 81
bonjour@noiretblanctruffes.com | www.noiretblanctruffes.com

ACTIVITATS

L’ E X P E R I È N C I A T O F O N A I R E
- Carol Tòfones
Descobrir l’apassionant món de la tòfona. Vine amb Carol
Tòfones i endinsa’t en aquesta experiència única.

Dies: del 1 de gener al 15 de març
Preu: consultar
Lloc: Collsacabra

COM ENSINISTRAR UN GOS PER
R E C O L· L E C T A R T Ò F O N E S - Carol Tòfones
Juntament amb en Josep Mª Carol, expert tofonaire i de la
Núria Carol apendràs a ensinistrar el teu gos per a buscar
tòfones.
Dies: del 1 de gener al 15 de març
Preu: 25€/pax
Lloc: Collsacabra
Imprescindible gos propi
Carol Tòfones & Associats, SL. | 610 375 222
info@cancarol.com | cancarol.com

ACTIVITATS

W E B I N A R S O B R E L A TÒ F O N A - Carol Tòfones
Perdre la por a la tòfona.

Dies: 6 i 20 de febrer
Preu: Gratuït
A través de videoconferència amb Zoom

P E R D R E L A P O R A L A TÒ F O N A
I D E G U S TA C I Ó - Carol Tòfones
Parlarem sobre la tòfona i farem degustació de tòfona natural
i productes trufats catalans i internacionals maridats amb vins
i caves
Dia: 13 i 27 de febrer
Preu: 35€
Lloc: Showroom Carol Tòfones

Carol Tòfones & Associats, SL. | 610 375 222
info@cancarol.com | cancarol.com

ACTIVITATS

D E L B O S C A L P L A T - Osona Cuina
Ja que la situació no ens permet viure la temporada de la
tòfona amb normalitat, i és d’aquelles èpoques de l’any que
més gaudim a la cuina, us hem volgut explicar tota aquesta
experiència, el territori i el saber fer que podeu reviure en un
dels nostres menús de la tòfona.
El pack inclou:
•
Tòfona negra
•
Ratllador microplane
•
Receptes
•
Vídeo ‘Del bosc al plat
Dies: del 1 de gener al 15 de març
Preu: a consultar. Depèn del pes de la tòfòna
On comprar: als restaurants del col·lectiu Osona Cuina

Osona Cuina | info@osonacuina.com | osonacuina.com

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

col·labora:

