
Benvolguts socis,  

El proper dissabte 11 de febrer hem organitzat una sortida per visitar una 
explotació de tòfones a Vimbodí i Poblet. (http://tofonadelaconca.com/).  

Aquesta és la proposta de la 
jornada 

•       9,30 del matí, Trobada 
al punt indicat a la imatge 
adjunta, al poble de 
Tarrés, en l’esplanada del 
restaurant El Sindicat de 
Tarrés.  

•       Tot seguit, a una de les 
sales d’aquest restaurant, 
xerrada sobre la tòfona.    

            •       Visita a l’explotació de tòfones.  

A mig matí farem una degustació (copa de vi + torrada amb tòfona) 
o un esmorzar (llonganissa amb pa torrat + degustació amb tòfona)  

            •       Desplaçament al restaurant Art de l’Espluga de Francolí 
http://www.artrestaurant.es/ 

      •       Dinar en aquest mateix restaurant.    

Per la tarda, qui ho volgués es podria donar una volta per l’Espluga de 
Francolí. Una opció és visitar el museu de la vida rural. O ja fer camí de 
tornada a casa. 

Animeu-vos i compartiu amb nosaltres aquesta sortida! Segur que serà 
una gran experiència!! Tingueu present que les places són limitades.  

Preu i inscripcions 

Data límit per inscripcions 6 de febrer 

scm73@micocat.org   

http://tofonadelaconca.com/
http://www.artrestaurant.es/
mailto:scm73@micocat.org


Necessitem saber: quants voldreu assistir, si voldreu fer la visita amb o 
sense esmorzar, i quin segon plat voldreu per dinar: llonganissa o bacallà.  

Visita + Copa de vi + torrada amb tòfona 15 euros, però qui ho vulgui pot 
fer esmorzar a la brasa amb llonganissa amb pa torrat i degustació de 
tòfona per 20 euros.  

Dinar restaurant art 19 euros 

Menú proposat:   

Entrants: patates, olives i fuet.   

Primer plat:  
amanida del temps amb formatge de cabra i vinagreta de fruits secs.  

 
Segon plat:  
llonganissa de Cal Boqué a la brasa  
o  
Filet de bacallà amb samfaina i oli de festucs.  

 
Postres:  
gelat de vainilla amb xocolata calenta i cafè natural 100%.  

Begudes: aigua mineral i vi negre (Rende Mas Deu).   

(El trobareu a http://www.artrestaurant.es/Menu-la-cova/)  

 
 

http://www.artrestaurant.es/Menu-la-cova/

