
Història i tradició
Hostal Jaumet va començar la 
seva història al 1890, (primera 
generació) quan aquesta família 
cuinava per als nombrosos trac-
tants de porcs que freqüentaven 
la població. Uns anys abans, amb 
les nou onzes que els havia tocat 
a la rifa, havien comprat un te-
rreny a prop de la única carrete-
ra que unia Barcelona amb An-
dorra. Al primer de la nissaga li 
deien “el Jaumet dels Bous”. Els 
seus fills, Miquel i Margarida, 
van ser els agraciats amb la rifa 
i els que van muntar aquell inci-
pient hostal.

A principis del segle XX, aquella 
carretera es va veure freqüenta-
da pel pas dels carruatges que 
acostaven els viatgers fins al tren 
de Calaf, a uns quinze quilòme-
tres de allí, viatgers procedents 
del pirineu lleidatà i de les valls 
d’Andorra, que és dirigien a Bar-
celona. El nostre petit hostal va 

veure incrementat el moviment 
de persones que sol·licitaven els 
seus serveis. El fill d’en Miquel 
i Margarida, anomenat Jaume 
Closa, es va casar amb la Mont-
serrat, procedent d’una casa que 
comerciava amb carbó. Són ells 
els qui, al 1922, construeixen 
les quadres amb cent estaques 
per a poder donar aixopluc tant 
als genets com a les cavalleries, 
cobrant per l’estada per mo-
rro i estaca. L’esmenta’t Jaume 
Closa perd un braç, a causa de 
la mossegada d’un ruc. En que-

dar impedit per als treballs més 
durs, decideix ampliar l’Hostal 
i, juntament amb la seva esposa 
Montserrat, oferir els seus ser-
veis als traginers, als tractants, 
carreters i, molt aviat, als pri-
mers camioners. La parella va 
tenir quatre fills.

Durant la Guerra Civil, l’Hostal 
es converteix en caserna, fins 
que, acabada la guerra, tornen 
a començar de nou, en quedar 
molt malmès el país, la població 
i la família Jaumet, ja que en Jau-
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me i la Montserrat van perdre el 
seu fill Jaume qui havia de ser 
l’hereu de l’hostal. Donat aquest 
fet tant tràgic, la Ramona va 
passar al capdavant del negoci 
(3ª generació) amb l’ajuda dels 
seus pares i el seu home en Pere 
Marimon. D’aquesta unió va 
néixer en Jaume i la Montserrat. 
(4ª generació)

A la post-guerra amb l’aparició 
del fenomen turístic, l’Hostal 
Jaumet inicia una nova singla-
dura, amb la construcció del 
nou bar, en 1960 anomenat 
l’Snack, situat al peu de la ca-
rretera nova que circumval·la·la 
la població, després de sofrir un 
incendi a les quadres.

Ja en 1963 es basteix un nou 
menjador i cuina. Quatre anys 
més tard s’amplia l’hostal amb 
noves habitacions en la planta 
superior. Al 1972 és dona pas 
al Jaume que es va casar amb la 
Maite (4ª generació) i va néixer 
la Laia (5ena generació).A la 
dècada dels vuitanta edifiquen 
una sala àmplia per a banquets i 

convencions, renoven el bar, ha-
biliten nous equipaments, fins 
que en 1990 se celebra el primer 
centenari de l’hostal amb el des-
cobriment d’un mural mosaic 
pel conseller Lluis Alegre i Sel-
va. Va ser una gran festa amb la 
presencia d’amics restauradors, 
familiars i diferents autoritats.

Va ser llavors quant es va  remo-
delar la cuina i les habitacions i 
es va construir la piscina exte-
rior, no sense dificultats ja que 
al setembre del 1999 es va patir 
una greu inundació que va en-

darrerir les obres. Malgrat les 
grans dificultats econòmiques 
es va seguir endavant fins que 
al 2006 i al 2009 ens va deixar 
la 3ª generació deixant un llegat 
amb les seves receptes, uns va-
lors i molta vocació per aquesta 
professió. La cuina va ser la seva 
vida, fent de la senzillesa i l’es-
forç la millor recepta.

Al 2015 es va celebrar els 125 
aniversari amb la presència de la 
família, els proveïdors convidats 
i amics. La celebració va donar 
pas a la cinquena generació.

Estada en hotel rural HOSTAL JAUMET al cor de 
Catalunya. L’Hostal Jaumet, fundat al 1890, és un hostal 
familiar especialitzat en cuina tradicional catalana.



PER ANAR PICANT 

                                                                                                                                                
Croquetes de pollastre (6 uni) ...............................................................................6,50 €
Croquetes amb formatge brie i alberginia (6uni)  .......................................6.50 €
Patates braves de l’snack .......................................................................................... 4,95 €
Pa de vidre amb tomàquet i pernil ibèric .........................................................9.50 €
Verdures amb tempura i romesco ........................................................................7.50 €
Foie de la casa amb pa de nous i melmelada de tomàquet ...................9.80 €
Tires de sèpia cruixents amb maionesa de llima i gengibre ..................9.00 €
Esqueixada de bacallà amb tomàquet, olivada i torrades .......................8,30 €
Pa Bao farcit amb cansalada del coll,
enciam i amb la seva reducció - 2 uni ...............................................................8,60 €

Pasta del dia
(Consultar al cambrer) .......................7,00 €

Torrades
de la casa

ESPARDENYA TORANESA
(escalivada amb anxoves 
i mozzarella gratinada) ................................8.00 €
TORRADA NORUEGA 

(crema de formatge, ànet, tomàquet,
enciam, salmó marinat,
salsa mostassa) .................................................7,80 € 
TORRADA GRANGERA 

(pit de pollastre, brie i pebrot verd) .......8,00 €
TORRADA DE LA MASIA

(salsa tomàquet, pernil dolç, 
ceba confi tada, ou  i mozzarella) ............8,00 €

Xec Regal
Regala tradició i relax en un 

ambient familiar i rural.

DEMANA MÉS INFORMACIÓ

10% IVA inclòs



HAMBURGUESES
DE L’SNACK
• HAMBURGUESA MC WILLY,  ( 200gr carn de vedella 
macerada, enciam, ceba caramelitzada, formatge) 
amb patates fregides  ................................................................................................. 8,70 €
• HAMBURGUESA BLACK ANGUS AMB FOIE
250 gr carn 100% angus macerada, pa negre, foie, enciam, 
salsa de la casa, formatge fos amb patates fregides ................................ 12,00 €

MARGARITA
Pernil dolç, tomàquet i orenga .........................................8,50 €
4 FORMATGES
Rocafort, brie, formatge de cabra i mozzarella .......9,70 €
DEL CORRAL
Pit de pollastre, ceba, bacó i salsa barbacoa .............9,80 €
TOSCANA
Tonyina, bacó, blat de moro, gambetes .......................9,80 €
SNACK
Botifarra esparracada (negra i de pagès), 
ceba i xampinyons ..................................................................9,50 €
VEGETAL
Carxofa, ceba, espàrrecs, xampinyons i tomàquet ........9,60 €
RÚSTICA
Pernil salat, olives, xampinyons i ou ..............................9,60 €
LA SOLANA
Bolets, formatge brie, ceba i oli de ceps ................... 10,50 €
TEX-MEX
Bolonyesa i salsa picant ..................................................... 10,00 €
FRANKFURT
Frankfurt, bacó, pebrot verd, 
carn picada ..............................................................................  10,30 €
* Tenim OLI PICANT 
* Totes les pizzes porten salsa de tomàquet, orenga i mozzarella.

LA SOLANA
Bolets, formatge brie, ceba i oli de ceps



Salses: 
- Maionesa ...................................................0,90 €
- Salsa brava ...............................................0,90 €
- Romesco ....................................................0,90 €
- Allioli o allioli de mel ............................0,90 €

PLATS
COMBINATS 

Llom, ou ferrat, amanida i patates fregides .................................................... 9,30 €
Truita a la francesa, amanida i patates fregides ............................................7,80 €
Pit de pollastre, ou ferrat, amanida i patates fregides .............................. 9,30 €
Croquetes de pollastre (5 uni.), ou ferrat i patates fregides .................. 8.70 €
Calamar a la planxa, gambes, amanida i patates fregides ...................... 9,80 €
Botifarra de la casa, ou ferrat, amanida i patates fregides ..................... 9,50 €
*Suplement formatge............0,90 €
* Pa per celíac............2,50 €

Flam de la casa  ........................................................................................................... 4.00
Crema catalana ............................................................................................................ 4.00
Mató amb mel o codonyat ..................................................................................... 4,00
Pudding ............................................................................................................................ 3.50
Iogurt natural ................................................................................................................ 2.50
Macedonia ...................................................................................................................... 2.50
Milfulls amb crema de llimona ............................................................................ 4,60
Coulant de xocolata negra
amb gelat de taronja (temps 10 min aprox) ................................................. 5,70
Copa de mousse de xocolata, caramel i pipes ............................................ 4,60
Tiramisú de mango .................................................................................................... 4,60
Gelats variats (2 boles) ............................................................................................ 4.00

Postres



I desprès...
* MOJITO.............................................................. 5,70 €
* GINTÒNIC : 

- Bombay Safi r .....................................7,50 €
- Larios ....................................................5,30 €
- Gin Giró ................................................5,30 €
- Tanqueray ...........................................6,30 €

Carta de vins
                  i cava

SELECCIÓ DE LA CASA
VI de la casa
 D.O PREU

Sangria (mínim 2 persones) 11,00€
Vi masia La Sala, blanc, negre o 
rosat (Vallformosa)

Penedés 11,50 €

Gerra de vi de la casa - 1/2 l. Penedés 4,00 €
Copa de vi masia La Sala
(Vallformosa)

Penedés 1,90 €

CAVA de la casa
 D.O PREU

Musa Brut Nature (Vallformosa) CAVA 13,00€
Copa de cava Musa Brut Nature 
(Vallformosa)

CAVA 1,70 €



CAVA
 D.O PREU

Castellroig (de Caves Sabaté i Coca) Corpinnat 19,50€
La Cuvee (de Caves Gramona) Corpinnat 22,40 €
Terrers (de Caves Recaredo) Corpinnat 33,45 €
De nit (de Caves Raventós i Blanc) V.T. Conca riu Anoia 19,90 €

VINS NEGRES
 D.O PREU

Colors negre (de Cellers Cérvoles) Costers del Segre 15,50 €
Garnatxa de Cérvoles (de Cellers Cérvoles) Costers del Segre 21,50 €
Sícoris (de Castell del Remei) Costers del Segre 16,50 €
Gotim bru 1/2 l. (de Castell del Remei) Costers del Segre 10,00 €
Gotim bru (de Castell del Remei) Costers del Segre 17,20 €
Llebre (de Cellers Tomàs Cusiné) Costers del Segre 13,00 €
Petit Baldomà (de Celler Vall de Baldomà) Costers del Segre 11,50 €
Somdinou (de Coop. de Gandesa) Terra Alta 11,50 €
Ennak (de Cellers Jordi Miró) Terra Alta 10,50 €
Bona Nit (de Cellers Terra i Vins) Montsant 14,00 €
Clos del gos (de Cellers Terra i Vins) Montsant 14,00 €
Brúixola (de Cellers Terra i Vins) Priorat 20,50 €
Ònix clàssic (de Vinícola del Priorat) Priorat 14,90 €
Cara Nord (de Cellers Cara Nord) Conca de Barberà 16,00 €
Bernat Oller (de Heretat Oller del Mas) Plà de Bages 23,00 €
Nou Set Dos (de Cellers JOC) Empordà 17,00 €
Baigorri criança 1/2 l. (de Bod. Baigorri) Rioja 12,80 €

VINS ROSATS
 D.O PREU

Mustillant rosat (de Cellers Gramona) Penedès 12,50 €
Torres de Casta (de Bodegas Torres) Catalunya 12,50 €

VINS blancs
 D.O PREU

Secrets blanc (de Cellers Mas Ramoneda) Costers del Segre 13,00 €
Colors blanc (de Cellers Cérvoles) Costers del Segre 12,90 €
Gotim blanc (de Castell del Remei) Costers del Segre 11,50 €
Oda blanc (de Castell del Remei) Costers del Segre 17,50 €
Auzells (de Cellers Tomàs Cusiné) Costers del Segre 17,50 €
Gessamí (de Caves Gramona) Penedés 18,50 €
Blanc de Picapoll (de Heretat Oller del Mas) Plà de Bages 16,00 €



BUSCA LES 7 DIFERÈNCIES SUDOKU

PASSATEMPS


