
El nostre territori,  
la nostra cuina
Durant el mes d’agost i fins el 15 de setembre 

de 2013, els restaurants del col·lectiu CuinaVO 

ofereixen plats i menús amb tomàquets de 

varietats antigues del Vallès. 

Els visitants podran tastar varietats de 

tomàquet com ara el Cor de Bou de 

Vacarisses, el Rosa Ple de l’Etern, el Pometa 

de Santa Eulàlia de Ronçana, de l’Ametlla i el 

Tardà de Riells. Varietats amb gust i olor com 

els d’abans que han estat recuperades durant 

els darrers anys de la mà d’hortolans i pagesos 

professionals del Vallès i gràcies a la recerca 

realitzada per l’Associació Llavors Orientals i 

en Pep Salsetes.

Organitza: Amb el suport de:

Jornades  
Gastronòmiques   
del Tomàquet del Vallès

Us convidem a visitar els restaurants de 

CuinaVO i gaudir d’aquest viatge gastronòmic 

amb un dels productes estrella de l’estiu, el 

tomàquet del Vallès.



El Consell Comarcal del Vallès Oriental no es fa responsable de possibles canvis a la programació dels menús i plats.
Es recomana contactar amb els restaurants per confirmar la disponibilitat dels menús i plats i consultar si cal reserva prèvia.

Restaurants

CALDES DE MONTBUI
MIRKO CARTURAN
Av. de Pi i Margall, 75 · 93 865 41 60
www.mirkocarturan.com
Plats amb tomàquets del Vallès en el Menú Territori
Tancat per vacances: de l’11 al 20 d’agost

ROBERT DE NOLA
Pg. del Remei, 48-50 · 93 865 40 47
www.robertdenola.cat
Plats amb tomàquets del Vallès disponibles cada dia a la 
carta a partir del 9 d’agost:
 » Tomàquet Rosa Ple farcit de formatges de la terra amb 

herbes i olives.
 » Carpaccio de Cor de Bou amb gambes i rossinyols confitats 

amb oli de taronja.

CÀNOVES I SAMALÚS
Can Candelich · Ctra. de Llinars a St. Llorenç, km 36
93 871 45 46
Plats amb tomàquet disponibles al menú diari:
 » Milfulles de tomàquet amb formatge de cabra amb oli 

d’alfàbrega.
 » Timbal de tomàquet amb sardines amb escabetx. 
 » Gaspatxo amb productes de la terra. 

Tancat per vacances: tot el mes d’agost

CAN CUCH
Can Cuch de Muntanya, 35 · 93 103 39 80
www.cancuch.com
Plats amb tomàquets de varietats antigues disponibles al 
menú:
 » Bloody Mary de pometa, maduixes i poma confitada
 » Milfulles de cor de bou, anxova i carbassó
 » Palosanto en coca calenta amb formatge de cabra i 

alfàbrega.

GRANOLLERS
LA RECTORIA DE PALOU
Pg. del Dr. Fàbregas, 81. Palou · 93 879 12 83
www.larectoriadepalou.com
Plats amb tomàquet:
 » Bacallà amb taronja i pètals de Cor de Bou. 
 » Amanides amb tomàquets i productes de Palou. 

Tancat per vacances: del 5 fins al 25 d’agost 

LA ROCA DEL VALLÈS
EL PLA RESTAURANT
Ctra. de Valldoriolf, km 0,5. La Torreta
93 879 16 31
www.elplarestaurant.es
Plats amb tomàquet a la carta:
 » Amanida de tomàquets de varietats antigues.
 » Carpaccio de tomàquet amb mel i mató.

MONTMELÓ
CAN MAJOR
C. Major, 27 · 93 568 02 80 
www.canmajor.com
Plats amb tomàquet disponibles al menú diari:
 » Vellut de tomàquet Rosa Ple amb gelat de formatge de 

cabra Idiazàbal. 
 » Pare Benet farcit d’espelta petita de Gallecs i arengada.
 » Caneló dolç de tomàquet Palo Santo farcit de mató. 

Tancat per vacances: del 2 al 18 d’agost

PARETS DEL VALLÈS
RESTAURANT EL JARDÍ
C. Major, 1 · 93 562 01 03
www.restauranteeljardi.com
Plats amb tomàquets del Vallès disponibles a la carta:
 » Amanida de tomàquets de varietats antigues. 
 » Tomàquet Montserrat o Pare Benet farcit amb mongetes de 

varietats locals del Vallès amb formatge de Santa Eulàlia de 
Ronçana i vinagreta de carquinyolis.
 » Croquetes de tomàquet.
 » Tàrtar de tomàquet amb peix de mercat.

Tancat per vacances: del 5 al 28 d’agost

SANT CELONI
EL CRUCE
C-35, km 55 · 93 867 32 59
www.elcrucerestaurant.com
Plats amb tomàquet disponibles al menú:
 » Sardina, amb tomàquet Pare Benet, vinagreta d’ hortalisses i 

pinyons.
 » Tàrtar de tomàquet Cor de Bou, especiat, crema lleugera de 

carbassó i escuma d’ anxova de l’Escala.
 » Vellut de tomàquet Rosa Ple amb dau de pa, gamba i 

alfàbrega.
Tancat per vacances: del 5 al 19 d’agost

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA
LA MAMA
Ctra. de Parets a Bigues, km 12,5 - BV1430
93 844 64 06
www.restaurantlamama.cat
Plats amb tomàquet:
 » Tastet de Varietats antigues de tomàquet del Vallès (Rosa 

Ple, Pare Benet, Palosanto i Montserrat), 
 » Bacallà amb melmelada de tomàquet Rosa Ple amb ceba 

confitada.
 » Tomàquet Pare Benet farcit de carn.

Tancat per vacances: a partir del 12 de setembre

TAGAMANENT
EL BELLVER
Masia El Bellver, s/n · 93 744 50 82
www.lacalma.net
 » Degustació de tomàquets de varietats antigues al buffet de 

pagès, presentades amb varietats d’olis i sals.

EL FOLLÓ
Masia El Folló, s/n · 93 842 91 16
www.elfollo.com
 » Degustació de tomàquets de varietats antigues i de 

melmelades de tomàquet amb formatge al buffet lliure. 
Tancat per vacances: del 26 d’agost fins al 8 de setembre

VALLROMANES
SAULÓ
Av. de Can Galvany, s/n · 93 572 95 91
www.cangalvany.com
Plats amb tomàquets de varietats antigues disponibles al 
menú setmanal:
Aperitiu: 
 » Varietats de tomàquets de la zona dels nostres productors
 » Sopa freda de tomàquet amb alfàbrega (varia cada setmana).

A la carta: 
 » Vellut de tomàquet, maduixa i cirera amb seitó i mató fresc.

Al menú de temporada: 
 » Gamba vermella, rosa vermella: vellut de tomàquet i roses.

Per a més informació: www.cuinavo.cat


