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ESTABLIMENTS PARTICIPANTS

Tapes amb trufa
RESTAURANT EL PRIGÓ

RESTAURANT CASA DE BANYS
BAR BORCHO
BAR ESTANC
BAR EL TUBO

BAR CAFÉ LA PLAÇA

Productes trufats
FORMATGES DE CATÍ
CARNISSERIA ADELL
CARNISSERIA ROCA

TURRONES BLASCO DE CATÍ



TAPES AMB TRUFA
EL PRIGÓ 964409033

Tàrtar de sardina, mozzarella, 
tomata xerri i oliva de trufa.

Les nostres braves especials amb pols 
de pernil i salsa brava trufada.

Tosta de llonganissa del pagès, 
fabes deshidratades i mussolina 

d'all negre i trufa.

Tosta de secret ibèric amb 
pebrera verda i trufa.

Raviolis de boletus i trufa a la crema.

Galtes de porc ibèric trufades estofades.

Favada de Tolosa amb 
panxeta, xoriç i trufa.

Tataki de tonyina, sèsam i trufa.



TAPES AMB TRUFA

CASA DE BANYS  964765051

Tosta de pa amb pernil i trufa.

Polp a la planxa amb pataques i trufa.

Cresta de “frito” amb olives, 
tomata i trufa.

Ous trencats amb pataques, 
pernil de jabugo i trufa.

Croqueta de manetes amb trufa.

Caramel de llonganissa i trufa.

Profiterol de gamba i trufa i pataques xip.

Magret d’ànec amb foie, poma i trufa.



TAPES AMB TRUFA

BAR BORCHO  964409011

Torrada de bacon amb ou trufat.

Torrada d’escalivada trufada 
amb anxova.

Brotxeta de llagostí trufada.

Formatges trufats.

Embotits trufats.

Tapes casolanes trufades.



TAPES AMB TRUFA

BAR ESTANC 964409043

Morro fregit.

Mandonguilles. 

Sèpia arrebossada.

Callos.

Pataques braves.



TAPES AMB TRUFA

BAR EL TUBO 964409911

Croquetes de corder i trufa.

Brotxeta de codorniu trufada.

Magret d’ànec amb trufa.

Cecina de Catí amb oli de trufa.

Mini caneló d’ànec i trufa.

Carpaccio d’abadejo trufat.

Mandonguilles amb trufa.

Callos amb trufa.

Carn amb tomata i trufa.



TAPES AMB TRUFA

CAFE BAR LA PLAÇA

Torrada de sobrassada 
amb ou de guatlla i trufa.

Torrada de mousse de bolets, 
formatge i trufa.

Ous trencats amb pernil i trufa.

Croquetes de trufa.

Taula amb pernil i formatge, 
banyat amb oli trufat.

Pernil al foie amb trufa.

Pinxo de truita de pataca 
i trufa amb talls de pernil.



PRODUCTES TRUFATS

FORMATGES DE CATI

Formatge de cabra trufat.

Formatge d’ovella trufat.

CARNISSERIA ADELL

Paté trufat.

Catalana trufada.

Botifarra blanca trufada.



PRODUCTES TRUFATS

CARNISSERIA ROCA

Catalana amb trufa i bolets.

Botifarra blanca trufada.

Llonganissa d’Aragó amb trufa.

Llonganissa de pasqua 
amb oli d’oliva i trufa.

Xistorra trufada.

Sobrassada trufada.

Paté amb trufa.

Conserva de llonganissa trufada.

Llonganissa fresca trufada.

Trufa negra fresca 
(tuber melanosporum)



PRODUCTES TRUFATS

TURRONES BLASCO DE CATÍ

Massapà d'ametlla marcona trufat.

Massapà de nous trufat.

Massapà de fruita trufat.

Ametlles garapinyades trufades.

Avellanes garapinyades trufades.

Cacauets garapinyats trufades.



PROGRAMACIÓ
DIJOUS 6

11:00 – 13:30 / 15:30 – 18:00 h.: Visita al 
Centre d’Interpretació de la Llotja, 
l’esglèsia amb audioguia, el museu de 
l’aigua i l’ermita de l’Avellà amb audioguia 
per 2 €.

12:00 h.: Inauguració Betlem.

13:00 h. Apertura pista de pàdel.

DIVENDRES 7

11:00 – 13:30 / 15:30 – 18:00 h.: Visita al 
Centre d’Interpretació de la Llotja, 
l'església amb audioguia, el museu de 
l’aigua i l’ermita de l’Avellà amb audioguia 
per 2 €.

19:30 h.: Presentació documental Catí, 
Tresor del Maestrat al Centre Recreatiu.



PROGRAMACIÓ
DISSABTE 8

11:00 – 13:30 / 15:30 – 18:00 h.: Visita al 
Centre d’Interpretació de la Llotja, 
l’esglèsia amb audioguia, el museu de 
l’aigua i l’ermita de l’Avellà amb audioguia 
per 2 €.

19:00 h.: Actuació infantil al Centre 
Recreatiu.

DIUMENGE 9

11:00 – 13:30 h.: Visita al Centre 
d’Interpretació de la Llotja, l’esglèsia amb 
audioguia, el museu de l’aigua i l’ermita 
de l’Avellà amb audioguia per 2 €.



Aconseguex el segell de tots ells, ompli aquesta 
fitxa i diposita-la abans del dia 10 de desembre 
a la urna que hi ha habilitada a l’oficina de 
turisme.

Entre totes les fitxes amb els 4 segells validats 
sortejarem un lot de productes gastronòmics.

SI HAS TASTAT 
TAPES AMB TRUFA 

A 4 ESTABLIMENTS DIFERENTES...

pots guanyar 
un lot de productes típics de Catí.

Nom i cognoms:

Adreça:

Població:                             Codi Postal:

Telèfon:                       E-mail:

La millor tapa amb trufa l’he tastat a:



Espai reservat per al segell de 
4 establiments participants.

#TresorDelMaestrat


