
X Fira d’herbes i Flors de Muntanya – La Cuina del Bosc 
Setcases, 7 - 8 de juny de 2014 

 

Programa d’actes 
 

Dissabte 7 de Juny de 2014 
 

Matí 
 

A les 10:00h  Inauguració de la X Fira d’herbes i Flors de Muntanya – La Cuina del Bosc 

A les 10:30h   Obertura del Mercat d’herbolaris i productes artesans pels carrers de Setcases 

A les 10:30h   

Preparació de l’exposició: Imitació a la natura – La olor de plantes (Olors naturals – 
Olors artificials)  
HERBOLARI DE SAU – SOTACINGLES, SL 
Lloc: Sala “dels Estudis” als baixos de l’Ajuntament   

A les 12:00h   
Sortida botànica per reconèixer la flora de Setcases amb Evarist March (Herbolari 
de Sau – Naturalwalk). (2 hores) - No cal reserva prèvia 
Davant de la parada de l’Herbolari de Sau 

13:00-16:00h 
La Cuina del Bosc: tots els restaurants oferiran menús relacionats amb productes 
del bosc. 

 

Tarda  
 

De 17:30-
19:30h 

Taller d'elaboració i degustació de gintònics 
a càrrec de Joan Carles Rey (Director de l’Herbolari de Sau) – (2 h) 
PREU: 2,00 € -   (El taller costa 5€. L'Ajuntament de Setcases assumirà el cost de 3€ i 
cada participant haurà pagar els 2€ restants) 
- Cal reserva de plaça abans del dia 6 de juny. Ho podeu fer directament o per 
telèfon a l’Ajuntament de Setcases: 972 13 60 89.  
– Màxim 30 persones -.  
Lloc: Sala “dels Estudis” als baixos de l’Ajuntament 

A les 18:00h   Missa a l’Església de Sant Miquel Arcàngel de Setcases. 

 

 Diumenge 8 de Juny de 2014 
 

Matí 
 

A les 10:00h  

Obertura de l’exposició: Imitació a la natura – La olor de plantes (Olors naturals – 
Olors artificials)  
HERBOLARI DE SAU – SOTACINGLES, SL 
Lloc: Sala “dels Estudis” als baixos de l’Ajuntament 

A les 10:00h Obertura del Mercat d’herbolaris i productes artesans pels carrers de Setcases 

A les 12:00h   
Demostració – Destil·lació d’olis essencials, a càrrec de Joan Carles Rey (Director de 
l’Herbolari de Sau) - (1hora i 30 minuts) 
Lloc: Sala dels Estudis als baixos de l’Ajuntament 

13:00-16:00h 
La Cuina del Bosc: tots els restaurants oferiran menús relacionats amb productes 
del bosc. 

 

Tarda 
  

A les 18:30h Clausura de la Fira. 

 
 
 
 



 
 
 
 

MENÚ CUINA DEL BOSC: 
 

HOTEL LA COMA 
Amanida tèbia de bolets i pernil d’ànec 
Espatlla de xai sense os a les fines herbes 
Pastís de formatge amb salsa de gerds 
Cafè i xarrup de Ratafia 
Aigua, vi de la casa i pa inclòs 
Preu: 23€/Persona ( IVA inclòs) 
 
HOTEL LA CABANYA 
Crema de tomàquet amb ratlladura de parmesà 
Remenat de cama-secs i alls tendres 
Conill amb romaní 
Vi negre i aigua 
Pannacotta amb fruites del bosc 
Cafè i xarrup 
Preu: 22€/Persona (IVA inclòs) 
 
RESTAURANT MÚSIQUES 
Amanida de colors amb formatge de romaní 
Costelles de xai amb fesols de Santa Pau, patates fregides i verdures a la planxa 
Postres 
Pa, vi, aigua i copa de cava Brut Nature 
Cafè i xarrup 
Preu: 13€/Persona + IVA 
 
RESTAURANT L’ESQUELLA 
Amanida de gambes, salmó fumat i vinagreta de pesto 
Magret d’ànec amb fruits del bosc 
Flam de ratafia i nous 
Pa i Aigua 
Preu: 18,60€/Persona (IVA inclòs) 
 
RESTAURANT CAN JEPET 
Mousse de Coscolls amb Salsa Tàrtara 
Jarret de Poltre amb Regalèssia i Farigola 
Infusió de Fruits Vermells amb Gelat d’Ortigues Tendres 
Celler: René Barbier Mediterranean  ( D.O. Penedès) 
Aigua mineral i pa   
Preu: 25,00 €/Persona (Iva inclòs) 
 
RESTAURANT CAN TIRANDA 
Amanida de Pastor 
Cua de bou amb rossinyols 
Sopa de maduixes amb fruits del bosc i gelat de iogurt 
Celler: Cop de Vent ( D.O. Penedès) 
Cafè 



Preu: 25,50 €/Persona (Iva inclòs) 
 
 
RESTAURANT PIRINEU 
Amanida de crudites 
Porc senglar amb naps 
Creps de maduixes amb xocolata calenta 
Vi de l’Empordà, cafè 
Preu: 15€/Persona (Iva inclòs) 
 
HOSTAL EL TER 
Amanida catalana 
Canelons de la casa 
Vedella amb bolets 
Postres a escollir 
Pa, vi i aigua 
Preu: 18€/Persona (Iva inclòs) 
 
HOSTAL CAN FALERA 
Amanida de color amb formatge de cabra 
Entrecot amb crema de ceps 
Mató de Setcases 
Pa, aigua i vi de la casa 
Cafè 
Preu: 22€/Persona (Iva inclòs) 
 
RESTAURANT LA TAVERNETA 
Amanida de formatge tebi de cabra amb coscolls del bosc i llàgrimes de pernil ibèric. 
Conill a les fines herbes de  primavera amb cama-secs del temps  
Postres de la carta a escollir 
Celler: Vi Segura Viudes “Viña Heredad 2012” (D.O. Penedès) 
Aigua mineral i pa 
Cafè  i xarrup 
Preu: 26 €/persona(Iva inclòs) 
 
HOTEL LA FARGA   
RESTAURANT CAN TOMÀS 
RESTAURANT EL MOLÍ 


