
SOPAR 
de 
CAMPIONS

24
de 

GENER

- Lliurament d’insígnies
- Homenatge als campions 2019 del MCS
- Lliurament de premis del 1/er Campionat social MCS
- Regal exclusiu per tots els assistents
- Lliurament de premis del Campionat social Slot

GUARDA'T AQUESTA DATA



Les inscripcions no seran efectives fins al correcte emplenat del full inscripció (a la web) i la recepcció per 
part nostra del pagament al número de compte del Banc de Sabadell: ES44 0081 0900 8600 0256 4963.
  
Podeu fer les vostres inscripcions fins el dia 22 de gener a les 17:00

      PREUS
            ·   30€ x persona    

Volem  tornar  a   recuperar el 
sopar de final de temporada 
i ens hi has d’ajudar.........

TimminG DE l’AcTE: 
- cOnTROl HORARi D'EnTRADA
 20,30 a 21,00 - Entrada al restaurant

- GRAEllA DE SORTiDA
 21,05 - Benvinguda  i parlaments autoritats.
           - lliurament d’insignies

- SEmÀFOR VERD
 21,15 - inici del sopar

- PODi 
 21,45 - novetats pel 2019
           - lliurament de premis (campions, Slot i Social)
           - lliurament de regals
           
- VERiFicAciOnS FinAlS
            -copes (a càrrec de cadascu) i tertúlia   

mEnU: 
- APERiTiU
 coca d’oliva torrada i tomacó de penjar
 Secallona d’Alpens
 Olives mediterrànies marinades a casa
 Ametlles caramel·litzades amb atzavara. Petals de sal i curry
- PRimER PlAT (a escollir)
 (1) Amanida de tomàquet, anxovas ruca, alfàbrega, enciams, dodony i llavors  
 (2) Carpaccio de vedella amb flors de grana, padamo, táperes i alfàbrega
 (3) canelons d’ànec i bolets
- SEGOn PlAT (a escollir)
 (A) cueta de rap en suquet
 (B) Magret d’ánec a la brasa
 (c) Arròs pelat del Delta

- POSTRE
 Brownie de xocolata i nous, llagrima de coulis i gelat
- AlTRES
 Pans artesans. Aigua Font Vella. Vi D.O. Terra Alta. cafès

Si hi ha persones amb intoleràncies alimentaries s’haurà de comunicar abans

Hi ha possibilitat de menu infantil, consultar a Joan molas 629246967

Com?
Venint amb nosaltres a gaudir 
d’un vespre  racing


