SOPAR DE FAMÍLIES 2017
MENÚ
Entrants:
Amanida de rosbif de vedella amb
tomàquet rostit, formatge mató, oli de
festuc i maionesa d’anxova.

Principals. A escollir entre:
Jarret de melós de vedella amb cremós de
patata a la mantega i ju de rostit de ceps.
Pollastre de pagès guisat amb gambes a la
planxa i morter de patata amb allioli.

Postres
Cremós de vainilla amb streuzel d’ametlla.

i
- Dolços de Nadal-

Celler
Masia la Sala D.O. Penedès
Mont Marçal Brut Nature D.O. Cava
Aigües minerals, infusions i cafès.

DIA, LLOC I HORA ESDEVENIMENT: 25 de novembre a l’Hotel Alimara ( C/ Berruguete, 126, de Barcelona).
Ens trobarem a les 20,30h.
RESERVES:
▪ Cal confirmar la reserva abans del proper dijous 16 de novembre. Trucant a la secretaria del centre
93.237.27.16 o enviant un correu electrònic a grupcaliu@yahoo.es
▪ En el moment de fer la reserva ens haureu d’indicar el segon plat, ja que es pot escollir entre dues opcions.
▪ Si necessiteu un MENÚ ESPECIAL, també cal que ens ho indiqueu en el moment de realitzar la reserva.
▪ Podeu fer el PAGAMENT del sopar mitjançant transferència bancària al número de compte:
ES91-2100-1190-7702-0009-5651, és molt important que indiqueu el nom i cognoms.
També podeu efectuar el pagament del sopar en efectiu a la secretaria del centre.
IMPORTANT: en cap cas es podrà efectuar el pagament el mateix dia del sopar.
▪ CANCEL·LACIONS: Les persones que per qualsevol motiu cancel·lin fora del termini indicat a al carta,
lamentablement hauran d’assumir el cost del sopar (per indicació del propi restaurant).

PREU: 47€. Aquest inclou:
-

Sopar.
2h de Dj després del sopar.
Animació.

COM ARRIBAR HOTEL
ALIMARA:
Metro: Mundet, L3 (verda).
Autobusos: V21 – 27 – 60 - 73
– 76 – N4.

Com sempre, serà un plaer retrobar-nos amb tots vosaltres!
L’equip del GRUP CALIU us anima a participar-hi.
Us garantim una nit plena de diversió i entreteniment!

