Primers plats:

8a
VETLLADA DE
CUINA SOLIDÀRIA

1/Restaurant l’Estanyol

Tàrtar de tonyina, alvocat, sèsam, teriyaki
i maionesa japonesa

2/MÉskpa

Cruixent de Tatin amb foie

6/Restaurant Les Magnòlies
Bullabessa d’anguila

7/Restaurant Cal TruMfO
Pa de fetge amb raifort i fruita seca

T’AGRADA MENJAR BÉ?
T’AGRADA SER una persona solidÀria?
dijous 7 de novembre/20.30 h
El Serrat del Figaró (TARADELL)

sopar solidari/15 tapes (35€)
OPCIÓ SOCI SOLIDARI (150€)*
* Més informació T 609 734 614

12/Xocolater de Sant Tomàs
Tres textures de xocolata

Segons plats:

9/La botiga dels canelons
Canelons de carn tradicionals

5/Restaurant la Rectoria d’Orís
Crep de fajol amb botifarra negra i poma,
reducció de garnatxa dolça

Postres:

Rosbif de vedella amb Parmentier de patata

Verat amb verdures

Sopa d’ortigues

Cua de poltre del Ripollès estofada

8/Restaurant Devici

3/Restaurant Ca l“U”
4/Restaurant l’Horta

11/Restaurant Els Caçadors

10/Ca la Cinta

Guisat de melós de vedella amb llesca de pa
del Forn de Sant Boi

13/0% Gluten

Brownie de fajol

14/Restaurant Arka

Sopa de maduixa amb cremós de formatge
i crumble

15/CAN JUBANY

Milfulls de crema catalana

Hi col·laboren:
Vins i Caves Parxet / Cervesa Artesana la Minera / Aigües Font Vella / Electricitat Anglada / Centre Mèdic Manlleu / Eixfruits / Toyota Casacuberta / Informàtica Tecnicaudio /
Congelats la Glacera / La Selecta / Mónpaper / Gràfiques Copyset / Vollrath Pujades Sau / Carnisseria Pilar / Forn de Sant Jordi FolgUEroles / Can Cerilles / Ratafia Bosch / CafÈS
Pont / Tincktiket.com / El 9 nou / Mar Pilates / Taller Mecànic Vivet / Càrniques Montronill / 0% Gluten / Jordi Anglada / Carme Molist / CaSsany Dessigne

El Serrat del Figaró

El pròxim dijous dia 7 de novembre, a les 20.30 h, el Serrat
del Figaró de Taradell es convertirà en l’escenari perfecte per
gaudir d’una gastronomia excel·lent tot ajudant a fer realitat
els somnis de moltes persones. La fusió de la gastronomia
i la solidaritat en una Vetllada única i singular.

Ctra. Taradell Balenyà, km 1,3
08552 Taradell

més informació t 609 734 614
www.vetlladasolidaria.cat

SOPAR SOLIDARI EN BENEFICI DE…
La Vetllada de Cuina Solidària és una oportunitat única per
als amants de la bona cuina que, a més a més, tenen ganes
d’ajudar a millorar la vida d’aquelles persones que més
ho necessiten.

venda de tiquets:*
www.tincticket.com

* Venda de tiquets a partir del
23 d’octubre a les 18 h

La iniciativa va néixer ara fa set anys, a partir de la inquietud de l’associació de Cuiners Solidaris d’Osona, el Ripollès
i la Selva, oferint una proposta gastronòmica a partir de 15
tapes per a 400 comensals. Tots els assistents a la Vetllada
fan un donatiu de 35 euros, a excepció dels socis solidaris que
hi contribueixen amb 150 euros. Gràcies a tots els diners
recaptats durant la Vetllada d’enguany es podran fer realitat
4 projectes socials:

impulsen:

Cuiners Solidaris d’Osona,
EL Ripollès i La Selva

FEM XARXA
Promogut per Càritas i amb l’objectiu d’ajudar joves en situacions complexes.

MIRADES FELICES
De la Fundació Josep Comas i que se centra a generar cadenes de confiança i xarxa en col·lectius de vulnerabilitat.

DONES AMB BECA ECONÒMICA
Ideat pel Casal Claret i que beneficia les dones en alt risc
d’exclusió social.

Mecenatge terapèutic per a infants i joves
Impulsat per la Fundació MAP del Ripollès i que permet que
famílies necessitades puguin accedir a sessions de psicologia,
logopèdia, fisioteràpia i reforç escolar especialitzat.

organitzen:

CAMBRERS
d’Osona

EL SERRAT DEL FIGARÓ
NANDO JUBANY

ASSOCIACIÓ VETLLADA
CUINA SOLIDÀRIA

Manel Molera / Andrea del Rio (Comunicació) / Francesc Solà (Presentador) / Isabel Casalí / Jordi de Planell / Josep M. Serrat / Loreto Serrancolí / Milena Moreno /
Miquel Pujades / Montserrat Moncunill / Rosa M. Villegas (Disseny)

