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EL PONT 9
Camprodon

Camí de la Cerdanya, 1. 
T. 972 740 521

www.restaurantelpont9.com

Amanida de carpaccio de poltre amb formatge “ Serrat d’Ovella”
Canelons de poltre i moixernons amb la seva beixamel

Estofat de Poltre amb trumfes de la Vall
Filet de Poltre amb  crema Mostassa

Croquetes de rostit de poltre de la Vall
Volcanet de teula de xocolata amb

mousse d’avellana i el seu gelat
Preu: segons carta

 CAN JORDI
Espinavell

Catalunya, 13
T. 972 741 370 - 666 577 447
http://canjordi.wordpress.com

Petit aperitiu de terrina de poltre per untar
Coca de recapte de la casa o

Amanida de primavera
Costella de poltre al forn o

Falda de poltre de muntanya de l’Eva
Mousse de xocolata

Celler: Synera (DO Catalunya)
Preu: 25€ 

LES PLANES
Espinavell

T. 972 741 374

Crema de carbassa amb formatge de cabra
Estofat de poltre amb cama-secs

Volcanet de xocolata amb gelat de vainilla
Aigua, vi, pa i cafè

Preu: 22€

HOTEL GRÈVOL SPA
Llanars

Av. Les Saletes, 7. 
T. 972 741 013
www.hotelgrevol.com

Aperitiu del dia
Carpaccio de poltre amb ruca i parmesà

Trumfes de Camprodon amb pilotilles de poltre 
i el seu suc

Jarret de poltre amb verdures i mostassa
Maduixots i gelat de iogurt

Aigües minerals
Celler: Perelada Criança (DO Empordà)

Preu: 40€ + 8% iva
 

HOTEL CALITXÓ
Molló

El Serrat, s/n. 
T. 972 740 386

www.hotelcalitxo.com

Tapeta de benvinguda al menú de primavera
Els nostres primers plats segons mercat de la setmana

Fricandó amb cama-secs o
Galta de poltre a la cassola amb salsa de rata�a

Carta de postres
Preu: 28€ 

EL COSTABONA
Molló

Plaça Major, 10
T. 972 130 363

Pèsols saltejats amb pernil
Estofat de poltre amb bolets

Sorbet de formatge fresc amb maduixes
Pa, vi i aigua

Preu: 20€ (sense iva) 

CAN JEPET
Setcases
Molló, 11. 

T. 972 136 104
www.restaurantcanjepet.com

Aperitiu de la casa 
Tartar de poltre amb gelat de mostassa

Estofat de poltre amb moixernons
La Rosa vermella
Aigua mineral i pa

Celler: Costers del Gravet 2009
(DO Montsant)

Preu: 30€ 

PIRINEU
Setcases

Camí d’Ulldeter, 36
T. 972 136 050

Amanida de crudités
Estofat de poltre amb salsa de ceps

Crep de maduixa amb xocolata calenta
Aigua, vi de la casa, pa i cafè

Preu: 24€ 

FONDA RIGÀ
Tregurà de Dalt

T. 972 136 000
www.fondariga.com

Amanida tèbia de peus de porc i gambes o
Mil fulls de patata amb botifarra esparrecada i salsa de ceps o

Canalons de llenguado amb ceps
Entrecot de poltre a la brasa o

Poltre guisat amb ceps
Pastís de formatge amb melmelada de maduixa

Pa, vi, aigua de la casa i cafè 
Preu: 30€

EL POLTRE, 
SIS ANYS 
A LES NOSTRES 
TAULES

Quan el 2007 les cuineres i els cuiners de 
la Vall de Camprodon ens vam asseure 
amb un grup de criadors d’eugues per 
veure d’arribar a un acord de col·laboració 
sobre la carn de poltre no sabíem que era 
l’inici d’un camí compartit que havia 
de donar grans fruits. Les Cuines de la 
Vall de Camprodon vam apostar per 
aquest producte sabent que això tenia 
connotacions més enllà de la gastronomia, 
i no ens vam equivocar.
 
La cria d’eugues és una de les tradicions 
més arrelades a la Vall  –l’exponent més 
conegut és la Tria de Mulats d’Espinavell, 
cada 13 d’octubre–, però la carn de poltre 
mai havia estat objecte d’un consum 
especial al nostre territori i la major part 
d’animals es destinaven a l’exportació. No 
obstant, les seves característiques nutritives 
i el seu sabor la posaven en situació de 
ser un producte de primera qualitat. 
Coneixedors d’aquestes peculiaritats, 
als restaurants hem apostat fort i hem 
anat desplegant un receptari que recull 
plats tradicionals i innovadors i que dóna 
protagonisme a totes les peces de l’animal. 
Les propostes que trobareu en aquests 
menús de temporada en són bona mostra.
 
Després de sis temporades, la carn 
de Poltre de muntanya del Ripollès 
està present a les nostres cartes al llarg 
de tot l’any i ja s’ha convertit en un 
dels productes diferenciats a la Vall de 
Camprodon que ens dóna nom a tot 
Catalunya.

D’aquesta manera, des del sector de la 
restauració també donem suport als 
nostres pagesos que, amb el seu bestiar i 
les seves labors, contribueixen a mantenir 
el nostre paisatge tal com el volem, com 
un territori rural viu i ric.
 

MAS EL SUNYER
Beget

 

Mas El Sunyer
T. 972 741 220

www.maselsunyer.cat

Aperitiu del dia
Els nostres primers plats de la carta

Estofat de poltre amb bolets o
Xurrasco de poltre amb escalivada i fesols de Santa Pau

Sopa de maduixots amb gelat de nata
Aigua, vi de la casa, pa i cafè

 

Preu: 25€

CAN TIRANDA
Setcases

Av. Ull de Ter, 1.
T. 972 136 052

www.cantiranda.com

Amanida de contrastos
Estofat de poltre amb trumfes de la Vall de Camprodon

Carta de postres
Aigua, vi de la casa, pa i cafè

Preu: 20€

HOTEL ANTIC MAS
Camprodon
Freixenet, 30

T. 972 741 476
www.hotelanticmas.com

Amanida de garro amb allioli de mel, poma i
vinagreta de fruits secs

Tronc de galta de poltre cuinada al buit amb
puré de patata amb remolatxa i cruixent de cansalada

Bomba de xocolata “Can Mas” 
Pa, vi, aigua i cafès

Preu: 25€


