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Dissabte 14 de març

Demostració d’oficis antics i venda d’estris de cuina, d’artesania 
diversa i d’alimentació.

De 10 h a 14 h a la plaça de la Font del Lleó
Tastaolletes: demostració de la cocció i tast de llenties pardines, 
cuites amb aigua termal de la Font del Lleó, a càrrec de Llegums 
Cuits Parellada, amb botifarres calderines i amb la col·laboració 
de les xarcuteries Abel, Pedragosa i Rosàs (ca l’Amàlia).

De 10 h a 14 h a la plaça de l’Església
11a Trobada d’Intercanvi de Plaques de Cava. Venda d’ampolles 
de cava amb la placa especial del Mercat.
Pati d’actraccions manuals.

D’11 h a 21 h a la plaça de l’Onze de Setembre
Pati de jocs i tallers: Ludicus, espai de joc familiar: pati de jocs, 
jocs gegants, passatemps i tallers infantils, Enfanga’t amb l’olla  
i Pintem les Termes Romanes, a càrrec d’Animus.
Ecocavallets. 

A partir de les 13.30 h als restaurants de Caldes
Tastaolletes: plats gastronòmics de l’Olla i la Caldera.  
Cuina romana. 

A partir de les 17 h a la plaça de la Font del Lleó
Tastaolletes: xocolata desfeta amb melindros, amb la 
col·laboració del balneari Termes Victòria. 
Els visitants podran participar al Photocolla disfressats de romans.

De 17 h a 20 h a la plaça de l’Església
Pati d’actraccions manuals.

De 17 h a 20 h a la plaça de l’Onze de Setembre
Pati de jocs i tallers: Ludicus, espai de joc familiar: pati de jocs, 
jocs gegants, passatemps, taller infantil, A farcir l’olla amb 
collage, i taller de cuina amb un berenar romà amb fruiti lleó,  
a càrrec d’Animus.
Ecocavallets. 



A les 18 h a la plaça de l’Onze de Setembre
Pati d’espectacle: Una olla plena de cançons, amb animació  
musical, a càrrec de Fefe i Companyia.

A les 18h al museu Thermalia
Inauguració de l’exposició: Les Pedreres de Caldes.  
A davant del museu, demostracions de l’ofici de picapedrer.

A les 19 h a la plaça de la Font del Lleó
Tastaolletes: tast popular del xai cuit amb foc de llenya a la 
plaça, acompanyat d’una selecció de salses fresques Gourmand 
& Guiard, a mans del xef creador Alain Guiard, guanyador del 
Trofeu d’Or de Càtering l’any 2013 i amb la col·laboració de 
Pedragosa. Se servirà vi de mel i pa d’aigua termal la romana.

A partir de les 21 h als restaurants de Caldes
Tastaolletes: plats gastronòmics de l’Olla i la Caldera.  
Cuina romana. 

Demostració d’oficis antics i venda d’estris de cuina, d’artesania 
diversa i d’alimentació.

De 10 h a 14 h a la plaça de l’Onze de Setembre
Fira d’antiquaris i brocanters.

D’11 h a 14 h a la plaça de l’Onze de Setembre
Pati de jocs i tallers: Ludicus, espai de joc familiar: pati de jocs, 
jocs gegants, passatemps i tallers infantils, Fem una corona de 
llorer i Pintem un romà i una romana, a càrrec d’Animus.
Ecocavallets

D’11 h a 14 h a la plaça de l’Església
Pati d’atraccions manuals.

Diumenge 15 de març



De 12 h a 14 h a la plaça de la Font del Lleó
Tastaolletes: Crema de carbassa amb cruixent de carquinyoli, 
feta amb aigua termal, i en una olla gegant i foc de llenya amb  
la col·laboració del balneari Termes Victòria.
Tastaolletes: Tast de productes derivats de l’ànec amb cervesa 
artesana La Séquère de la regió de Landes. Organitza: Associació 
Amics d’Europa i Comitè de Jumelage de la vila termal 
agermanada de Saint Paul Lès Dax de França.
Els visitants podran participar al Photocolla disfressats de romans.

A partir de les 13.30 h als restaurants de Caldes
Tastaolletes: plats gastronòmics de l’Olla i la Caldera.  
Cuina romana. 

A partir de les 17 h a la plaça de la Font del Lleó
Tastaolletes: Crema de carbassa amb cruixent de carquinyoli, 
feta amb aigua termal, i en una olla gegant i foc de llenya amb la 
col·laboració del balneari Termes Victòria.

De 17 h a 20 h a la plaça de l’Església
Pati d’atraccions manuals.

De 17 h a 20 h a la plaça de l’Onze de Setembre
Pati de jocs i tallers: Ludicus, espai de joc familiar: pati de jocs, 
jocs gegants, passatemps, taller infantil, Obre la pinça que bull!, 
i taller de cuina, un berenar romà amb beuratge de xocolata, a 
càrrec d’Animus.
Ecocavallets.

A les 18 h a la plaça de l’Onze de Setembre
Pati d’espectacle: Festa a la plaça, a càrrec de Fefe i Companyia.

www.visiteucaldes.cat
organitzen

col·laboren



Del 14 de març al 5 d’abril

Cafè del Centre Cooperativa  
Tel. 625 807 490
*  Amanida de favetes amb raïm, 

bacallà esqueixat i vinagreta de mel
*  Pollastre confitat, farcit de mató, 

figues i nous, amb reducció del suc  
i vi negre

*  Pera impregnada amb vi afruitat 
i escuma de llet merengada

Càmping El Pasqualet 
Tel. 93 865 46 95
* Timbalets de pa torrat, tomàquet,  
 all i formatge curat
* Xai al forn amb naps i herbes 
 aromàtiques
* Iogurt natural amb melmelada  
 de fruits vermells

El Remei
Tel. 93 865 00 02
* Sopa de ceba i farigola
* Garró de porc amb amb mostassa
* Flam de fruits secs

Hotel Balneari Broquetas
Tel. 93 865 01 00
* Graellada de verdures  
 amb oli de romaní
* Salmó amb anet
* Copa de iogurt amb  
 macedònia de fruites

Jornades Gastronòmiques de l’Olla i la Caldera 
Cuina romana

Els restaurants de Caldes ens ofereixen els menús a 20 €  
(pa, vi, aigua, cafè i IVA inclòs)

www.visiteucaldes.cat

Hotel Balneari Termes Victòria 
Tel. 93 865 01 50
* Boletes de formatge de cabra i nous  
 amb vinagreta antiga
* Caldeo de la cúria  
 (caldo especiat amb herbes del Farell)
* Estofat de conill amb cebetes, panses  
 sultanes i vi de Marsala
* Pomes d’Alexandria 

La Rectoria
Tel. 93 865 01 97
* Tast de vi calent amb mel
* Cigrons amanits a l’estil romà
* Pollastre amb reducció d’herbes, 
 dàtils i mel
* Formatge fresc amb poma i mel

Lounge Burg & Gintònic  
Tel. 93 865 41 00
* Amanida romana del Burg
* La nostra burg especial de carxofes
* Pastís de formatge

Na Madrona 
Tel. 93 862 68 31
* Crema de verdures amb cereals torrats  
 i oli d’oliva
* Pollastre amb figues
* Iogurt natural amb mel i fruits secs

Robert de Nola 
Tel. 93 865 40 47
* Olives amb herbes i all
*  Torrades de pa pla amb garum de carxofa 

i anxova
*  Crema de carabassa amb oli verd d’alfàbrega  

i esfilagarsat d’ou dur 
* Estofat de porc amb figues
* Flam dolç amb pebre i mel
*  Cervesa artesana, vi especiat i aquamelis

Rosset 
Tel. 93 865 35 31
* Sopa de farigola del Farell
* Senglar amb poma
* Mató de Caldes amb mel i nous




