Busca-hi 7 tipus de cireres.
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UNA CAMPANYA PER DONAR
A CONÈIXER L’OFERTA DE
JOCS I JOGUINES EN CATALÀ
I FOMENTAR-NE L’ÚS
És una iniciativa per fomentar l’ús de la llengua
catalana entre la ciutadania en l’àmbit lúdic i cultural
mitjançant l’ús del joc i les joguines en català.

També s’adreça als establiments comercials que venen jocs
i joguines en català perquè els facin més visibles, els donin a
conèixer i en fomentin l’ús i el consum entre els ciutadans.
Els comerços adherits els pots identificar fàcilment perquè
a l’aparador hi tenen exposada la capsa vermella.
http://www.cpnl.cat/jocs/index.html
http://www.cpnl.cat/jocs/cataleg/
Oficina de Català de Caldes de Montbui
Plaça de la Font del Lleó, 11
08140 Caldes de Montbui
Tel. 93 865 56 56
caldes@cpnl.cat

I tu, jugues en català? És una campanya del Consorci per a la Normalització Lingüística en què també col·labora la Plataforma per la Llengua. | els 7 tipus de cirera són: ambrunesa, burlat, cor de colom, picota, cruixalenca, santa llúcia i starking.

Vols anar a collir cireres?
Doncs, no erris el camí!

SOPARS
CONCERT
D'ESTIU

Cal reservar
taula al
restaurant

ALS RESTAURANTS
DE CALDES DE MONTBUI
DISSABTE 14 DE JUNY 20 h
La Rectoria (pl. de Can Rius)
Sopar de blanc
Nancy Whiskey – música irlandesa
Glass Onion – pop britànic
DIVENDRES 20 DE JUNY 21 h
Burg & Gintonic - Restaurant & Lounge
(Terrassa-Chill out pl. de l’Àngel)
Nirah – Soul i R&B
DISSABTE 21 DE JUNY 21 h
Càmping el Pasqualet (Terrassa)
Jim Tersol & The Dreamers – trio de pop-folk acústic
DIVENDRES 27 DE JUNY 21.30 h
El Remei (Terrassa)
Pokes Vergonyes – pop-rock d’autor en català
DISSABTE 28 DE JUNY 21 h
El Cafè del Centre Cooperativa
Marce i Imma – cançons d’Ara i Sempre
DIJOUS 3 DE JULIOL 21.30 h
Robert de Nola (Terrassa pg. del Remei)
Grup H30, amb les cantants Alba Pérez i Raquel Jezequiel
música americana
mostra de pintura en directe i tast de vins
(a partir de les 19.30 h)

del 10 de juny al 10 de juliol

2014

DIVENDRES 4 DE JULIOL 21.30 h
Balneari Termes Victòria (Terrassa)
Flaustaff – música eclèctica
DISSABTE 5 DE JULIOL 21.30 h
Na Madrona (Terrassa c. Major)
Trio de jazz del Taller de Músics
DIJOUS 10 DE JULIOL 21.30 h
Rosset (Terrassa pl. de l’Església)
Jim Tersol & The Dreamers – trio de pop-folk acústic

Thermalia. Oficina de Turisme

Plaça de la Font del Lleó, 20
Caldes de Montbui • Tel. 93 865 41 40

www.visiteucaldes.cat

PLATS
GASTRONÒMICS
AMB CIRERES

EL REMEI

ROSSET

• Amanida de cireres amb foie
• Conill amb salsa de cireres
• Pastís de formatge amb coulis de cireres

• Crema freda d’all, ametlles i cireres
• Farcellets de llom farcits amb cireres
• Cireres amb xocolata i nata

ALS RESTAURANTS
DE CALDES DE MONTBUI

Urb. Can Valls · Tel. 93 865 07 57

BALNEARI BROQUETAS

Pl. de la Font del Lleó, 1 · Tel. 93 865 01 00

Pg. del Remei, 78 · Tel. 93 865 00 02

LA BÓTA DE CALDES
• Amanida amb cireres caramel·litzades i confitades
amb vinagre de Mòdena
• Magret d’ànec amb salsa de cireres
• Sopa de xocolata blanca amb cireres

POSTRES
I LICORS

LA CARBONERA

FLEQUES I PASTISSERIES

C. de l’Estació, 4-6 · Tel. 93 865 05 72

•A
 manida fantasia tricolor amb formatge de cabra
gratinat i ceba confitada
• Bacallà amb crema de cireres
•C
 assoleta de crema catalana i cireres confitades
amb aiguardent

• Croquetes de cirera i formatge de cabra
• Farcellet de cireres amb cua de bou
• Còctel de cireres amb vodka

LA RECTORIA

BALNEARI TERMES VICTÒRIA

Sant Sebastià de Montmajor · Tel. 93 865 01 97

C. de Barcelona, 12 · Tel. 93 865 01 50

•A
 manida de cireres, formatge i nous
• Melós de vedella amb cireres
• E scuma de crema catalana amb cirera caramel·litzada

BURG & GINTONIC

Pl. de l’Àngel, 5 · Tel. 93 865 41 00
•A
 manida de cireres i fruits secs
•H
 amburguesa amb patata confitada,
ceba caramel·litzada i cireres confitades
•G
 elat de torró amb cirera

• Amanida de formatge fresc amb cireres
• Bacallà amb cireres
• Cuixa de gall dindi amb reducció de salsa de cireres
• Pastisset de xocolata amb coulis de cireres
• Iogurt de cireres

MEDITERRÀNIA

C. Major, 42 · Tel. 93 865 23 10

• Amanida de mató amb cireres i cruixent de carquinyolis
• Pizza de canonges, sèsam i cireres amb formatge de cabra
• Crep de confitura de cireres, nata i flamejat amb rom

CÀMPING EL PASQUALET

Ctra. de St. Sebastià, km 0,3 · Tel. 93 865 46 95

•A
 manida dolça d’enciams, daus de pinya, pa torrat,
formatge, pernil dolç i pinyons, amb agredolç de cireres
• F ilet de porc amb cireres i picada de fruits secs
•P
 astisset de xocolata amb melmelada de cireres

EL CAFÈ DEL CENTRE COOPERATIVA
•A
 manida d’espinacs amb cireres, mató i vinagreta
de fruits secs
•B
 acallà confitat amb salsa de cireres, ratafia i gelat
de xocolata
•G
 elat artesà de cireres

de 10 a 14 h FIRA BOTIGA

12 h Concurs!

Av. de Josep Fontcuberta, 134, B · Tel. 93 865 48 23
C. Major, 12 · Tel. 93 865 04 86

• Magdalenes de cirera

MUNTADA

Av. de Pi i Margall, 4 · Tel. 93 115 04 83

• Pastís de cirera blanca: mousse de xocolata
blanca i negra amb gelificat de cireres i bescuit
lleuger de xocolata

SANT ANTONI

C. d’Asensi Vega, 9 · Tel. 93 865 47 00

• Cassoletes de pasta brisa amb cireres

TURÓN

Pl. Moreu, 10-11 · Tel. 93 865 42 48

• Mousse de cirera, formatge i nous

GELATERIA

• Amanida amb mozzarella fresca, gorgonzola
i vinagreta de cireres
• Fusilli amb llimona, pecorino i gelea de cireres
• Tiramisú amb coulis de cireres

CAFFÈ ISEO GELATERIA

C. de la Canal, 8 · Tel. 93 862 68 31

Pg. del Remei, 48 · Tel. 93 865 40 47

• Milfulls cruixent de formatge amb cireres i amanides
• Canelons d’ànec amb beixamel de poma Pink Lady
• Romescada de calamars i cireres
• Mousse de dues xocolates amb gelat de cireres

CERQUEM ELS MILLORS GOLAFRES DE CIRERES!
15 de juny

L’ESPIGA D’OR

NA MADRONA

ROBERT DE NOLA

C. dels Corredossos de Baix, 1 · Tel. 625 807 490

C. d’Asensi Vega, 2 · Tel. 93 865 35 31

Premis:
dinar o sopar per a dues persones
als restaurants Balneari Termes
Victòria, La Rectoria i Rosset,
i obsequis del Museu Thermalia.

Tast de:
mousse de cireres, formatge i nous,
pastís de cirera blanca, magdalenes
de cirera, cassoletes de pasta brisa
amb cireres i licor de cirera.

Inscripcions:
a partir de les 10 h

Venda de cireres i cirerers per plantar,
amb la col·laboració de Jardineria Miró.

Av. de Pi i Margall, 82 · Tel. 93 188 98 69

• Gelat artesà de cirera

VINOTECA
LA VALLESANA

Av. de Pi i Margall, 15 · Tel. 93 865 01 45

• Licor de cirera

