
Programa XXII FESTA DEL BOLET 
 
 

Dissabte 20 de setembre 
 

• A les 9,30h: Concentració a la plaça dels estudis. Organització dels grups per anar al bosc de 
Setcases a la recerca de totes les espècies possibles de bolets per al muntatge de l’exposició. 

• A les 10h obertura de la Fira artesana i inauguració de les parades. 

• De 11,30 a 14,00 i de 16,30 a 19,30h.  Selecció i classificació de les espècies trobades i 
muntatge de l'exposició de bolets a la sala dels estudis.   
Col·labora la Societat Catalana de Micologia i l'empresa de jardineria Monturiol. 

• A les 11.00h: inflables gratuïts per als nens a la Font del Viver. 

• A les 12.00h:  passant cercavila per les parades firals i tot seguit sardanes amb la Cobla 
Osona. 

• A les 17.00h: sardanes a la plaça verda a càrrec de la Cobla Osona. 

• A les 18:30h: Santa Missa. 

• A les 19.30h: taula rodona. “Bolets bons i dolents”. Visualització de diapositives dels 
principals bolets comestibles i dels tòxics que s’assemblen. A càrrec del Sr. Jordi Rius, 
membre de la Societat Catalana de Micologia. 

 
 

Diumenge 21de setembre 
 

• A les 10.00h: obertura del mercat artesà als carrers de Setcases. Sortides amb ponis. 

• De 10.00 a 18.00h: obertura al públic de l'exposició de bolets a la sala dels estudis. 

• A les 11.00h: inflables gratuïts per als nens a la Font del Viver. 

• A les 11.45h: presentació del logotip de la XXII Festa del Bolet, obra de la Sra. Nene Rovira. 

• A les 12.15h:  concurs infantil d'identificació de bolets. 

• A les 12.45h: lliurament de premis a: 
o El bolet comestible mes gran (a pes).  
o El major pes de bolets comestibles d'una mateixa  espècie.   
o Concurs infantil d'identificació de bolets. 
o El que porti més varietat d’espècies de bolets. 

• Tot seguit, inici de la degustació de la XXII festa del bolet:  mongetes amb bolets naturals i 
botifarra esparracada, pa  i begudes varies. Preu 5 euros.  Col·labora  el Setcases esquí club. 

 
� Nota d’interès :  es vendran samarretes i ceràmiques de record amb el logotip de la XXII 

Festa del Bolet. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Els restaurants del municipi de Setcases us oferiran el MENÚ DEL BOLET: 
 
HOSTAL RESTAURANT CAN FALERA- Tel: 972 13 60 93 
Amanida amb embotit de Setcases 
Entrecot amb crema de ceps 
Mel i mató de Setcases 
Vi de la casa 
Aigua i cafè 
PREU: 22 € IVA inclòs 
 
HOTEL RESTAURANT LA COMA- Tel: 972 13 60 74 
Amanida tèbia de bolets i pernil d'ànec 
Entrecot de vedella de Setcases amb salsa de ceps 
Pastís de Formatge amb salsa de gerds 
Xupito d’herbes 
Vi negre Raimat, Aigua i Pa inclosos 
 PREU: 25,00€ / Persona  IVA inclòs 
 
RESTAURANT L´ESQUELLA- Tel: 972 13 60 64 
Coca de recapte amb verduretes, ceps i rossinyols 
Sèpia amb gambes i rovellons 
Flam de taronja 
Pa i aigua mineral 
PREU: 18,60€  IVA INCLÓS 
 
RESTAURANT EL MOLÍ- Tel: 972 13 60 49 
Risotto de bolets 
Entrecot a la crema de  ceps 
Postres del Molí 
Vi Azpilicueta 
Cafès 
PREU: 30€ IVA INCLÒS (Mínim: 2 persones) 
 
RESTAURANT EL TER- Tel: 972 13 60 96 
Amanida catalana 
Canelons de la casa 
Vedella amb bolets 
Postres a escollir 
Pa,  vi i aigua 
PREU: 18.00€   IVA INCLÓS 
 
RESTAURANT MUSIQUES- Tel: 972 13 60 58 
Entremès especial de la Festa del Bolet (croquetes de bolets, bull de rovellons, paté de bolets....) 
Mitjana de vedella amb remenat de fesols de Santa Pau i bolets  o  Xai del Ripollès amb remenat de 
fesols de Santa Pau i bolets 
Postres, pa, vi, aigua, copa de cava brut nature i cafè 
PREU: 15€ + IVA 
 



RESTAURANT CAN JEPET- Tel: 972 13 61 04 
Coca de  Verdures i Bolets amb Botifarra de Perol 
Galta de Vedella de Girona amb Ceps 
Sotabosc 
Celler: Gerisena Selecció 2012 D.O. Empordà 
Aigua mineral i pa 
PREU: 30,00€  IVA inclòs 
 
RESTAURANT CAN TIRANDA- Tel: 972 13 60 52 
Canalons de bolets 
Galta de vedella guisada amb rossinyols 
Sopa de pinya natural amb gelat de coco 
Pa, vi, aigua mineral i cafè 
PREU: 26,00€  IVA inclòs 
 
RESTAURANT EL PIRINEU- Tel: 972 13 60 50 
Amanida de Crudites 
Crep de bolets amb crema de ceps 
Civet de senglar o xai amb botifarra a la brasa 
Pa, aigua i vi de l’Empordà 
Postres de la casa 
Cafè i  xupito 
PREU: 18.00€ + IVA 
 
HOTEL LA FARGA- Tel: 972 13 61 35 
A la carta del nostre restaurant podreu gaudir dels bolets de temporada. 
 
RESTAURANT LA TAVERNETA- Tel: 972 13 60 28 
Amanida de formatge de cabra amb rossinyols i pernil 
Conill amb bolets “La Taverneta”, rostit al “xup-xup” i reduït al vi ranci de la bota del racó 
Celler: Segura Viudas Criança Cabernet Souvingnon. D.O.Penedès 
Aigua mineral i pa 
Postres a escollir 
Cafè i xarrup 
PREU: 30€ Iva inclòs 
 
RESTAURANT LA CABANYA- Tef: 972 13 60 65 
Croquetes de ceps fetes per l'Albert 
Remenat d'alls tendres, gambetes i cama-secs 
Espatlla de xai de Setcases amb un toc de mel de Ca la Núria i bolets saltats 
Pannacotta amb fruites del bosc 
Aigua i vi de l'Empordà 
Cafè i xarrup de Ratafia 
PREU: 25€ Iva Inclòs 
 
 


