
Divendres 19 de novembre

17.00 h
Presentació dels equips participants al 
ral·li Dakar 2011; al parc de Ca l’Alfaro

Dissabte 20 de novembre

12.00 h
L’hora del conte: Buscant tres peus al 
gat, amb el rondallaire Ulldistret; a la 
Biblioteca municipal
Organitzat per: Biblioteca municipal

18.30 h
Cine Fòrum: Un buda (Argentina, 
2005), de Diego Rafecas; a la Biblioteca 
municipal
Organitzat per: Fundació Rokpa i 
L’Intercanviador de Llavaneres 

22.00 h
XIII Mostra de Teatre Dani Tàpias: 
L’inspector, de Nikolai Gógol, a càrrec 
de la Companyia Inestable; a la sala 
polivalent d’El Casal de Llavaneres
Organitzat per: Secció de Teatre d’El 
Casal de Llavaneres

Diumenge 21 de novembre

08.00 h
XXV Marxa popular de Llavaneres
Sortida: a les 8 h marxadors i a les
9 h corredors; des del pati d‘El Casal
de Llavaneres 
Organitzat per: Secció Esportiva d’El 
Casal de Llavaneres

12.00 h
12a Promoció de Productes Típics de 
Llavaneres; al parc del passeig de la 
Mare de Déu de Montserrat. Degustació 

de pomes farcides, bolets, coca de 
Llavaneres, vi i cava
Hi col·labora: La Dona per la Dona, 
restauradors i pastissers de Llavaneres. 
En cas de pluja es traslladria l’acte a El 
Casal de Llavaneres.

12.15 h
Ballada de sardanes amb la Cobla Iluro; 
a la plaça de la Vila

18.00 h
XII Desfilada de moda Tope Models; al 
pavelló municipal  
Organitzat per: La Dona per la Dona

Dimarts 23 de novembre

19.15 h
Audició d’alumnes; a l’auditori de Can 
Caralt
Organitzat per: Escola Municipal de 
Música

Dimecres 24 de novembre

19.15 h
Audició d’alumnes; a l’auditori de Can 
Caralt
Organitzat per: Escola Municipal de 
Música

Dijous 25 de novembre

19.30 h
Lectura del manifest i encesa 
d’espelmes dins el marc de les 
Jornades per a la no-violència; a la 
plaça de la Vila
Hi col·labora: Diputació de Barcelona 

Divendres 26 de novembre

17.00 h
Xocolatada i ball amb música en directe 
a càrrec de Jordi Bruch; al Casal de la 
Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

En homenatge a les nostres arrels
A Llavaneres, quan arriba el fred, s’acosta també una de les cites més 
entranyables del nostre calendari festiu: la Festa Major dedicada a Sant Andreu, 
el nostre patró. A l’entorn del 30 de novembre, tenim una cita amb les nostres 
tradicions. És el moment de retrobar-nos, en un ambient més íntim que no pas 
a l’estiu, en la nostra festa de la Minerva. 

Malgrat els temps de dificultat econòmica que travessem, des del consistori 
i amb el suport de les entitats, a qui agraïm de tot cor el seu suport i el seu 
altruisme, oferim un programa festiu on no hi falta cap element tradicional 
d’aquestes dates i que, fins i tot, presenta alguna novetat.

Ens fa una il·lusió especial presentar el segon DVD del col·leccionable d’història 
local Mirar enrere, que en aquest cas està dedicat a recuperar la memòria 
col·lectiva al voltant de les festes, les tradicions i la societat de Llavaneres, per 
explicar-la d’una manera didàctica i atractiva a les noves generacions. Tots 
som conscients que només sabent qui som i d’on venim podrem consolidar-
nos com a poble, amb arrels i amb identitat. És amb aquesta personalitat que 
podrem integrar els nouvinguts i ser un poble més obert i modern. 

Gràcies a totes les persones que fan possible aquesta trentena d’actes, pensats 
per a tots els públics. Ara, a nosaltres, ens toca participar-hi.

Bona Festa Major de Sant Andreu 2010 i felicitats a tots els Andreus i les 
Andrees, amb qui tenim una cita el 30 de novembre.

19.00 h
Inauguració de l’exposició de Josep 
Mora Fotografies dels anys 60 i 70; a 
la sala d’exposicions de Can Caralt 
(l’exposició es podrà visitar fins el 9 de 
gener)
Organitzat per: Museu-Arxiu de 
Llavaneres

21.00 h
Correfoc amb Els Banyuts de 
Llavaneres 
Itinerari: Aparcament del passeig de 
Jaume Brutau - passeig de la Mare 
de Déu de Montserrat - avinguda de 
Catalunya - El Casal de Llavaneres
Organitzat per: Secció de Festes i 
Tradicions Catalanes d’El Casal de 
Llavaneres

22.00 h
Nit Jove; a la sala polivalent d’El Casal 
de Llavaneres 

Dissabte 27 de novembre

10.00 h
Torneig de ràpides d’escacs; a la sala 
polivalent d’El Casal de Llavaneres
Organitzat per: Club d’Escacs 
Llavaneres

10.00 h
Inauguració oficial de la programació 
de Ràdio Llavaneres; a El Casal de 
Llavaneres

16.00 h
Torneig de tennis de taula; a l’institut de 
Llavaneres
Organitzat per: Tennis de Taula 
Llavaneres

Hi col·labora: Club de Golf Llavaneras

10.00 h a 14.00 h
Ludoteca infantil; al parc de Ca l’Alfaro

11.30 h
Celebració solemne de l’eucaristia 
presidida per Mn. Andreu Oller Salud, 
formador del Seminari Conciliar de 
Barcelona; al temple parroquial. L’Orfeó 
Parroquial El Delme, de Sant Vicenç 
de Montalt, interpretarà la Missa 
Pontificalis, de Lorenzo Perosi. 

18.00 h
Acte de felicitació dels Andreus i les 
Andrees, amb lliurament d’obsequis; 
a la sala polivalent d’El Casal de 
Llavaneres 

18.30 h
Presentació del segon DVD del 
col·leccionable Mirar enrere sobre la 
història de Llavaneres dedicat a les 
Festes, tradicions i societat; a la sala 
polivalent d’El Casal de Llavaneres
Hi col·labora: Museu-Arxiu de 
Llavaneres

Diumenge 5 de desembre

09.00 h
XIX Tres hores de resistència de 
ciclomotors; als terrenys de sota el pont 
de l’autopista 
Organitzat per: Adventures Llavaneres

17.30 h
Actuació del grup artístic Esperit de 
Joventut; a la sala polivalent d’El Casal 
de Llavaneres
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

selecció catalana de hapkido, campiona 
d’Espanya; al pavelló municipal
Organitzat per: Taekwondo Venzalá

12.00 h
Cercavila amb els gegants d’Argentona, 
Cardona, Cervelló, Cervera, Piera, 
Sagrada Família de Barcelona, Sant 
Cugat Sesgarrigues, Sant Feliu de 
Guíxols, Ullastrell i Sant Andreu de 
Llavaneres  
Itinerari: El Casal de Llavaneres - 
avinguda de Catalunya – passeig de la 
Mare de Déu de Montserrat - carrer de 
Clòsens - carrer del Doctor – passeig de 
Joaquim Matas - carrer de Munt - plaça 
de la Vila 
Un cop a la plaça es batejarà el nou 
gegantó de Llavaneres. 
Organitzat per: Secció de Festes i 
Tradicions Catalanes d’El Casal de 
Llavaneres

Dilluns 29 de novembre

22.00 h
Concert de música clàssica 
commemoratiu de l’Any del Cardenal 
Vives, amb Camerart - Orquestra 
del Maresme, amb direcció de Jordi 
Colomer; al temple parroquial

Dimarts 30 de novembre

08.00 h
Matinades; pels carrers de Llavaneres
Organitzat per: Secció de Festes i 
Tradicions Catalanes d’El Casal de 
Llavaneres

09.00 h
XVII Torneig de Golf Sant Andreu, 
modalitat de joc stableford; al Club de 
Golf Llavaneras 

17.30 h
Correguspira infantil amb Els Banyuts 
de Llavaneres
Itinerari: aparcament del passeig de 
Jaume Brutau - passeig de la Mare de 
Déu de Montserrat - plaça de la Vila - 
carrer de Munt - passeig de Joaquim 
Matas - El Casal de Llavaneres
Organitzat per: Secció de Festes i 
Tradicions Catalanes d’El Casal de 
Llavaneres

18.30 h
Espectacle infantil Tubs, amb la 
companyia La Tal; a la sala polivalent 
d’El Casal de Llavaneres   
Organitzat per: La Xarxa d’Espectacle 
Infantil i Juvenil

19.30 h
Xocolatada popular; a la sala polivalent 
d’El Casal de Llavaneres 

22.00 h
Animació de ball oberta a tothom amb 
la professora Núria Merino; a la sala 
polivalent d’El Casal de Llavaneres
Hi col·labora: El Casal de Llavaneres

Diumenge 28 de novembre

09.30 h
Marxa cicloturista de les ermites; 
sortida: aparcament del passeig de 
Jaume Brutau 
Organitzat per: Club BTT Roc de l’Avi

10.00 h
Gran simultània d’escacs per a tothom, 
a partir de 9 anys, amb la participació 
del mestre Viktor Moskalenko; al Casal 
de la Gent Gran  
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

10.00 h
Arts marcials: exhibició de taekwondo 
i hapkido, amb la participació de la 

•	Tots	els	actes	són	gratuïts,	excepte:	
 XVII Torneig de Golf Sant Andreu,	modalitat	de	joc	stableford:	cal	fer	inscripció	prèvia,	del	15	al	26	de		 	
	 novembre,	de	dilluns	a	divendres,	de	10	a	14	hores.	Heu	d’estar	empadronats	a	Llavaneres.	Trobareu	la	butlleta		
	 d’inscripció	a	l’Ajuntament	i	al	web	www.santandreudellavaneres.cat.	Preu:	45	€	si	no	sou	socis	/	22	€	socis		
	 amb	el	carnet.

•	Cine Fòrum:	Un	buda	(Argentina,	2005),	de	Diego	Rafecas,	amb	Agustín	Markert,	Carolina	Fal	i	Juileta	Cardinali	

	 Aquesta	és	la	història	d’un	jove	que,	immers	en	el	món	de	la	gran	ciutat,	lluita	per	evadir	i	prorrogar	de	forma		
	 sistemàtica	la	seva	necessitat	espiritual	particular	i	profunda	de	saber	qui	és	ell.	La	pèrdua,	el	desengany		
	 i	la	tragèdia	el	porten	a	endinsar-se	de	forma	extrema	a	l’abisme	de	pràctiques	ascètiques,	a	abandonar		
	 completament	la	seva	vida,	el	seu	entorn	i	la	seva	alimentació	i	a	sacsejar	profundament	el	món	de	les			
	 persones	que	l’envolten.	El	seu	germà,	professor	de	filosofia	a	la	Universitat	de	Buenos	Aires,	i	la	seva	xicota,		
	 actriu	i	filla	d’una	important	empresària	del	mitjà	televisiu,	seran	els	interlocutors	del	seu	estrany	viatge.

•	Teatre:	L’inspector,	de	Nikolai	Gógol;	a	càrrec	de	la	Companyia	Inestable	d’El	Casal	de	Llavaneres.

	 Considerat	el	millor	text	teatral	que	va	escriure	Nikolai	Gógol	i	una	obra	mestra	indiscutible	del	drama	satíric.		
	 L’obra	retrata	amb	ironia	l’estupidesa,	la	cobdícia	i	la	banalitat	dels	oficials	i	els	alts	càrrecs	de	les	províncies		
	 russes.

	 Quan	arriba	la	notícia	que	un	inspector	ve	a	fer	una	visita	d’incògnit,	Anton,	el	cap	de	policia,	s’afanya	a	netejar		
	 la	ciutat.	La	policia	local	mira	d’amagar	totes	les	evidències	dels	seus	xantatges,	i	tots	plegats	preparen		
	 un	escenari	idíl·lic	per	rebre	el	delegat	del	govern.	Mentrestant,	Ivan	Khlèstakov,	un	tarambana,	jugador	i		
	 estafador,	arriba	amb	el	seu	criat,	Òssip,	de	Sant	Petersburg,	i	és	confós	per	la	gent	del	poble,	que	creu	que	és		
	 el	temut	inspector.	Evidentment,	tot	desemboca	en	un	seguit	de	situacions	inversemblants	i	hilarants.

•	Mirar enrere	és	un	projecte	de	recuperació	de	la	memòria	oral.	A	través	de	diferents	testimonis	i	de	material		
	 gràfic,	fílmic	i	sonor	podrem	gaudir	de	la	història,	els	costums,	les	fases	i	l’evolució	de	Llavaneres	en	un	format		
	 documental	que	ens	transportarà	al	passat.	

•	Marxa cicloturista de les ermites:	cal	portar	la	bicicleta	i	els	complements	de	protecció
	 (casc,	genolleres,	colzeres...)

•	Correfoc:	mesures	de	seguretat	d’acord	amb	el	Decret	252/1999,
	 de	31	d’agost:	

a)	 Mantingueu	portes	i	finestres	tancades,	aparadors	i	vidres	protegits		
	 	 i	tendals	recollits,	i	no	tingueu	roba	estesa	o	altres	elements	com		
	 	 banderes,	etc.
b)	 No	col·loqueu	elements	que	obstaculitzin	el	recorregut	o	el	pas	fluid	de		
	 	 la	gent	(testos,	taules,	cadires,	vehicles,	etc.).
c)	 No	llanceu	aigua	fins	que	no	hagi	acabat	l’actuació.
d)	 No	encengueu	foc	ni	fumeu	a	prop	del	material	pirotècnic.
e)	 No	envaïu	l’espai	dels	grups	d’actuació	i	no	agafeu	ni	destorbeu	cap		
	 	 dels	membres.
f)		 La	roba	més	idònia	per	a	participar-hi	és	la	de	cotó,	amb	mànigues	i		
	 	 pantalons	llargs,	un	barret	de	roba	i	unes	sabates	esportives	de	pell		
	 	 que	us	agafin	ben	fort	els	peus.

L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres agraeix a totes les entitats, 
associacions i particulars la col·laboració i participació en els actes de la 
Festa Major de Sant Andreu.

LA REGIDORIA DE CULTURA I FESTES ES RESERVA EL DRET DE MODIFICAR 
AQUEST PROGRAMA SI HI HA CIRCUMSTÀNCIES ESPECIALS QUE HO 
EXIGEIXEN.

Bernat Graupera i Fàbregas

Alcalde

Josep Molins i Puig

Regidor	d’Esports,
Cultura	i	Festes



MOSTRA GASTRONÒMICA
DE PRODUCTES TÍPICS

Els restaurants participants ofereixen diferents 
menús que inclouen pomes farcides a l’estil de 
Llavaneres, formes diferents de cuinar bolets i 
coca de Llavaneres.

Dissabte 20 de novembre

A la sala de plens de l’Ajuntament
Recollida popular de bolets pels boscos de 
Llavaneres: aneu tots a buscar bolets, bons i 
dolents, i porteu-los a la sala de plens per a 
l’exposició (sortida lliure).

Recomanacions a tothom qui vulgui portar bolets: 
1) No porteu més de 3 exemplars de la mateixa 
espècie. 2) Colliu el bolet sencer, amb tot el peu.

De 12.00 a 13.30 h
Lliurament de bolets
Tots els boletaires que portin bolets per a 
l’exposició rebran un obsequi d’agraïment per la 
col·laboració. Hi haurà un premi especial per a qui 
porti el bolet més gros i per a qui porti el bolet més 
rar.

16.00 h
Identificació i classificació dels bolets recollits 
a càrrec de Miquel Rovira, micòleg expert de 
l’Agrupació Micològica Berguedana 

De 18.00 a 20.00 h
Obertura de l’exposició al públic

Al carrer de Munt
De 17.00 a 20.30 h
1a Sortida de botigues al carrer

Al passeig de la Mare de Déu de Montserrat i
al parc de Ca l’Alfaro
De 17.00 a 20.30 h
Alimentabò, fira d’alimentació, de la tardor i del 
bolet amb productes de la terra i d’artesania 
alimentària del Maresme

De 17.00  a 20.00 h
Lliurament dels dibuixos participants al concurs 
de dibuix infantil El món dels bolets, fets a casa, 
amb premi especial per al guanyador; a l’estand de 
l’Ajuntament

17.30 h
Ball de gegants i xocolatada per a tothom, amb la 
col·laboració d’El Casal de Llavaneres

18.00 h
Taller infantil

Recull de receptes aportades pels visitants a l’edició de l’any 2009,
on la poma o el bolet són els ingredients principalsDiumenge 21 de novembre

A la sala de plens de l’Ajuntament
10.00 h
Exposició de bolets 

Al carrer de Munt
De 10.00 a 14.00 h
1a Sortida de botigues al carrer

13.00 h
Sorteig solidari de Llavaneres contra el Càncer. 
S’obsequiarà amb pernil i vi

Al passeig de la Mare de Déu de Montserrat i
al parc de Ca l’Alfaro
De 10.00 a 14.00 h
Alimentabò, fira d’alimentació, de la tardor i del 
bolet amb productes de la terra i d’artesania 
alimentària del Maresme

11.30 h
El toc de cuinar poma. Amb les aportacions de 
tots els assistents completem el llibre sobre les 
diferents maneres de cuinar poma i bolet i els trucs 
per millorar aquestes receptes

11.00 h
Espectacle de titelles El vestit nou de l’emperador, 
a càrrec de la companyia Rocamora i finançat 
per la Xarxa Local de Consum de la Diputació de 
Barcelona

12.00 h 
Inauguració de la 12a Promoció de Productes Típics. 
Parlaments. Repartiment del premi del concurs de 
dibuix infantil El món dels bolets i dels premis al 
bolet més gran i al bolet més rar

12.20 h
Degustació popular: pomes farcides, bolets i coca 
de Llavaneres, oferts pels restauradors, cuiners i 
pastissers de la vila

Per acompanyar-ho, hi haurà degustació de vins i 
caves d’establiments comercials diversos

A la plaça de la Vila 
12.15 h
Sardanes a càrrec de la Cobla Iluro

LA DEGUSTACIÓ DEL DIUMENGE 21 EN CAS 
DE PLUJA ES TRASLLADARÀ A EL CASAL DE 
LLAVANERES

Més informació:
Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
Regidoria de Promoció Econòmica,
Comerç i Turisme
Telèfon: 937 023 644
A/e: promocio.economica@llavaneres.es
www.santandreudellavaneres.cat

Aquest 2010 celebrem ja la dotzena edició d’una cita gastronòmica que s’ha 
anat fent gran. La promoció de productes típics, que va néixer com un acte 
més de la Festa Major d’hivern, té des de fa anys entitat pròpia i, com sempre, 
se celebrarà el cap de setmana anterior a Sant Andreu i omplirà Llavaneres 
d’activitats i bona cuina.  

La festa gira a l’entorn de la degustació de la coca de Llavaneres, de les 
pomes farcides -cuinades a la nostra manera, amb paciència i rigor- i de la 
cuina del bolet; productes, tots ells, amb un caràcter autòcton marcat i que 
promocionarem un any més amb el suport dels restauradors, cuiners, botiguers 
i pastissers de la vila. 

Per a participar-hi, només cal que us acosteu el cap de setmana del 20 i 21 de 
novembre al passeig de la Mare de Déu de Montserrat, on hi trobareu tota mena 
de propostes: la fira Alimentabò, amb productes d’artesania alimentària del 
Maresme; la degustació popular; les activitats infantils... No hi faltarà tampoc 
l’exposició de bolets, a la sala de plens, en la qual podeu col·laborar anant a 
buscar-ne al bosc. 

I, és clar, com també és ja un clàssic, la fira anirà acompanyada de la Mostra 
Gastronòmica de Productes Típics, del 19 al 30 de novembre, amb menús 
especials que serviran 14 restaurants llavanerencs i dels quals us donem tots 
els detalls en aquest programa.

Gràcies per la vostra complicitat. Us hi esperem!

Bernat Graupera i Fàbregas

Alcalde

Josep Molina i Marchán

Regidor	de	Promoció
Econòmica,	Comerç	i	Turisme

12a

2010

promoció de
productes
típics

20 i 21 de novembre

La nostra cuina de tardor

PRO GR AMA D’ACTIVITATS
Del 19 al 30 de novembre

EL TOC DE CUINAR LA POMA

menús
PINS MAR
Assortiment de bolets
Poma de Sant Andreu 
Coca de Llavaneres
Pa
Cafè
Preu per persona: 33,00 € (IVA inclòs)

EL RACÓ DEL NAVEGANT
Carpaccio de tomàquet amb poma i foie (17,82 €)
Calamarsos saltejats amb ceps (26,46 €)
Suprema de llobarro amb all, romaní i farigola 
(29,05 €) (IVA inclòs)

GRUP GRAUPERA
Ous amb bolets i llagostins
Poma farcida 
Coca de Sant Andreu de Llavaneres
Preu per persona: 25,92 € (IVA inclòs)

NOSTRUM LLAVANERES
Arròs de muntanya a la cassola (4,70 €)
Vedella amb bolets (6,25 €)
Peus de porc amb llenegues (6,20 €)

LA BRASA 48
Saltat de rossinyols o xató
Poma farcida a l’estil de Llavaneres
Coca de Llavaneres 
Preu per persona: 30,00 € (IVA inclòs)

HANDICAP RESTAURANT
Rossinyols amb botifarra negra i del perol
Lluç a la planxa amb trompetes de la mort i 
seques
Coca de Llavaneres 
Preu per persona: 29,00 € (IVA inclòs)

MAS NADAL
Saltat de bolets o brou de peix
Vedella amb bolets o conill amb bolets
Coca de Llavaneres o pinya farcida amb crema
Preu per persona: 24,30 € (IVA inclòs)

LA PANIFICADORA
Amanida tèbia de bolets o timbal d’escalivada o 
saltat de bolets amb gambes o tallarines amb 
salsa de ceps 
Entrecot al gust (mostassa, pebre verd...) o 

Restaurants  participants:
CAN BLIDU. Pg. de Joaquim Matas, 31.Tel. 937 952 641
EL RACÓ DEL NAVEGANT. Port Balís, 24.Tel. 937 928 613 
El POU DE LLAVANERES. Av. de Sant Andreu, 43-47. Tel. 937927693
SIDRERIA RSTAURANT GERNIKA. Port Balís. Tel. 937929600
GOOD & FUNNY. Pg. de les Monges, 2. Tel. 937 952 010 / 937 952 645
HANDICAP RESTAURANT. Ctra. BV-5031, km 7. Tel. 937 913 498
LA BRASA 48. C. de Munt, 48.Tel. 937 926 419
LA PANIFICADORA. C. del Doctor, 17, baixos. Tel. 937 928 085
GRUP GRAUPERA. Pg. de les Monges, 48. Tel. 937 926 447
NOSTRUM LLAVANERES. Camí de la Masia, 5, local 1. Tel. 937 929 456
PINS MAR. Ctra. N-II, km 651. Tel 937 926 902
RESTAURANT MAS NADAL. Veïnat d’Avall, 8.Tel. 937 927 244
RESTAURANT MASIA BARTRÉS. Pg. Bellaire, 48. Tel. 937 927 001
CAN MORERA DELS TARONGERS. Pg. de les Alzines, 16. Tel. 937 929 351
VIL·LA MINERVA. Camí Pas del Pla, 3.Tel. 937 926 104
MENJAR CUITS ROSETA. Av. de Pau Casals, 29-31, local 13. Tel. 937 926 164
D’GUST. C. dels Pintors Masriera, 10.Tel. 937 926 087
SABORS RESTAURANT. C. de l’Avall, 9. Tel. 937 928 084

Pastisseries  participants:
FORN SANT ANDREU. Pg. de Joaquim Matas, 23. Tel. 937 928 418
PASTISSERIA ALSINA. C. de Munt, 44. Tel. 937 926 093
PASTISSERIA SALA VIVÉS. Pg. de la Mare de Déu de Montserrat, 2. Tel. 937 926 834
PASTISSERIA SALA. C. de Munt, 36. Tel. 937 926 048

Restaurants, pastisseries i altres comerços de la vila, cooperatives, associacions i 
l’Ajuntament col·laboren en aquest acte desinteressadament.

ORGANITZAT PER:

PARTICIPANTS 
A LA MOSTRA 
GASTRONÒMICA
Del 19 al 30 de novembre

bacallà al gust (samfaina, rocafort...) o xurrasco 
de vedella o fricandó amb poma
Coca de Llavaneres o tiramisú o sorbet de 
llimona
Cafè
Vi negre de la casa (Rioja) o portell rosat (Conca 
de Barberà), refresc, cervesa o aigua
Preu per persona: 25,00 € (IVA inclòs)

CAN MORERA DELS TARONGERS
Milfulls de patata, botifarra negra i rossinyols
½ ració de turbot rostit amb alls tendres i amb 
trompetes de la mort
½ ració de galta de vedella estofada amb vi negre 
amb rossinyol de pi
Coca de Llavaneres
Vi Erumir criança (DO Penedès)
Preu per persona: 35,00 € (IVA inclòs)

EL POU DE LLAVANERES
Coca de pasta de full i ceps i fruita del bosc
Dau de fricandó amb rossinyols
Coca de Llavaneres o tatin de poma
Preu per persona 45,00 € (IVA inclòs)

SIDRERIA RESTAURANT GERNIKA
Broqueta de benvinguda
Truita de bacallà
Xoricets amb sidra (poma)
Mitjana a la brasa de carbó d’alzina o bacallà 
brasa
Formatge Idiazábal, codonyat i nous
Coca de Llavaneres
Sidra amb Txotx Zapian
Cafè i xopet
Preu per persona: 36,00 € (IVA inclòs)

MASIA BARTRÉS
Poma farcida a l’estil de Llavaneres (12,96 €)
Saltat de bolets del temps amb botifarra del 
perol (8,64 €)
Vedella amb bolets (7,02 €) (IVA inclòs)

GOOD & FUNNY
Saltejat de bolets amb botifarra blanca i negra 
sobre torrada de pagès
Fricandó amb bolets
Poma farcida de la iaia Quica
Xarrup de llimona
Coca de Llavaneres
Beguda no inclosa
Preu per persona: 21,00 € (IVA inclòs)

SABORS RESTAURANT
Amanida tèbia de rossinyols, tomàquet i mongeta 
verda amb vinagreta d’ametlla marcona 
Bacallà confitat amb regust de trompetes de la 
mort o cua de bou estofada amb rovellons 
Coca de Llavaneres 
Vi i cafè inclòs 
Preu per persona: 35,00 € (IVA inclòs)

BUNYOLS DE POMES DE LLAVANERES

Ingredients:
200 g de farina
Ous
1 got de cervesa
25 g de sucre normal

75 g de sucre llustre

½ kg de pomes
½ litre d’oli
1 copeta d’anís o mo

scatell

Prepareu una pasta amb la farina, els rovells, la cervesa i 

les clares muntades
. Peleu les pomes, 

traieu-ne la part d
el 

cor i talleu-les a 
rodanxes. A continua

ció, marineu una pom
a 

aproximadament amb 
l’anís i el sucre norm

al.

En una paella fregi
u-hi ben impregnats

 de pasta els talls 
de 

poma. Quan estiguin fets de
ixeu-los a l’escorred

ora amb paper 

de cuina, i tot seguit
 serviu-los empolvor

ats amb sucre llustre
.

Si fa tarda de plu
ja, tant se val, aquí 

teniu els bunyols p
er 

acompanyar-la gusto
sament. 

UN TROSSET DE BOSC

Ratlleu dues pomes p
elades, afegiu-hi el

 suc de mitja llimon
a 

i dues clares muntad
es a punt de neu i 

poseu-ho tot junt a
l 

congelador dues hor
es. Serviu-ho en cop

es i poseu-hi per sob
re 

un rajolí de sucre cr
emat.

SUSANNA GIL MICÓ

  

Hi COL·LABOREN:


