ENTRAMUNTANATS SOPAR DE NOVEMBRE
_____________________________________________________________________
YAHOO! ja hi tornem a ser; ja hem tornat a començar una nova temporada dels
"Sopars de La Tramuntana" i de quina manera! i per tal de no baixar el llistó, en la
nostra propera cita del dimecres 7 de novembre gaudirem d'una petita xerrada entorn:

EL TURISME CULTURAL A L'EMPORDÀ
EL "CENTRE DE TURISME CULTURAL SANT DOMÈNEC":
L'APOSTA DE PERALADA PEL TURISME CULTURAL

Amb la projecció de l'audiovisual anomenat:
"Del Garum al Platillo una història gastronòmica de l'Empordà"
(de 10' durada)

El presentaran en Manel Miró, gerent de la consultoria de turisme:
"Stoa Propostes Culturals i Turístiques, S.L.", figuerenc i en Jordi Alemany, regidor de
l'Ajuntament de Peralada.

*S'organitza una visita guiada per en Manel Miró per a tots els entramuntanats al
recent inaugurat
"Centre de Turisme Cultural Sant Domènec" a Peralada,
el dissabte dia 10 de novembre, a les 12:00 h. entrada gratuïta,
(es prega confirmació d'assistència)
_____________________________________________________________________
Admirable la tasca i iniciativa dels qui treballen per donar a conèixer la nostra cultura,
riquesa i tradicions i realment satisfactòria pels qui en podem gaudir. Us hi esperem a
tots.
I recordeu que, si bé es molt important satisfer les necessitats de la nostra ment, no
menys important es satisfer les nostres necessitats gastronòmiques (ja se sap que no
es pot pensar bé amb l'estómac buit) i és per això que la trobada es farà a:
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MANTEQUERIA LA IAIA AMÈLIA
C/ Còrsega nº 537
(entre Marina i Sardenya)
7 de Novembre de 2001 (21:30-22:00 h)

PRIMER PLAT (inclou tots el plats següents)
Anxoves al vinagre de cavernet sauvignon
Amanida de crudités a la vinagreta de mostassa
Ravioli de parmesà i gorgonzola a la crema d'espàrrecs
Fesols vermells de Tolosa estofats amb xoriço i orella

SEGON PLAT (a escollir entre)
Fricandó de bolets
Ó
Bacallà a la Biscaina

POSTRES
Espuma de iogurt amb fruites del bosc
Cafès + aigües

VINS
Floresta Blanc, collita del 2000
Clos Floresta, collita del 1998
(Agraïments a "Vins Guardiola, S.L." de Capmany, per l'obsequi dels seus vins)
Preu: Ptes.3.500,-- (€21,04)
________________________________________________________________
Confirmar assistència als conductes habituals (e-mail) ó
Telèfons:
93.455.19.01
93.315.22.56

