Diuen que la Tramuntana ha bufat de valent aquestes últimes setmanes. Algú l'ha sentida? Busquem algú
que ens pugui explicar com ho ha viscut i compartir tots plegats la seva experiència. La cita és el dia 14
de febrer a UP & DOWN, a partir de 2/4 de 10.
El menú:
Aperitiu de benvinguda
Amanida amb Bombons de Formatge de Cabra i Vinagreta d’Anous.
Orada perfumada amb Mantega d’ Escaloines, Llimona i Ciboulette amb arròs d’ "albacar", o,
Escalopins de vedella amb salsa de Foie i guarnicions de temporada.
Semifred de fruites del bosc amb Coulis de iogurt i cruixent de Xocolata.
Vins, aigües minerals i cafè.
Algú recorda com xiula tres dies seguits amb nits incloses sense parar? Com es cola per les escletxes de
les finestres i per sota de les portes? Com es refrega per les galtones i pinta els nassos de vermell? I com
corren els núvols i es mouen els sembrats i els arbres (esquerra-dreta i dreta-esquerra) al so de la
Tramuntana?
Amb el vent del nord com a tema de conversa (o no), els sopars de la Tramuntana (ara anomenats
"soparsdelatramuntana.com") celebren aquest mes el setè aniversari. Diuen els entesos que als set anys
s'arriba a la primera etapa de la vida. Que és el pas de nen/nena a no ser-ho tant. Que és un moment molt
important en el procés de creixement. Si hi ha algun expert en aquestes qüestions del creixement, el
comportament i les neurones també es pot preparar una conferència (mini) per il.lustrar-nos sobre la
qüestió.
Amb tants temes a sobre la taula no us podeu quedar a casa per res del món. A que no?

CopyrightÓ Sònia Pau 2.001
NOTA (fora de copyright): Com podeu veure, des del mes passat, cada mes fa l'escrit un empordanès/sa
diferent.
IMPORTANT: Com sabeu, a cada sopar ens acompanya un empordanès de pro, per allò de fer pais i tot
això... Per aquest mes, entre que és el setè aniversari i que, com diu la Sònia, ha bufat la tramuntana i
algú ens ho ha d'explicar, hem pensat que una de les persones que millor ho pot fer és en Josep Maria
Joan i Rosa, director i "factotum" del Museu de Joguets de Catalunya, amb seu a la Rambla de Figueres.
En Josep Maria farà un esforç (que li costarà poc fer-ho, diu) i es desplaçarà al Cap i Casal per portar-nos
una mica d'aire empordanès.
Desprès gaudirem del Show en directe del Jordi L.P i els que vulguin es podran quedar a la discoteca
ballant sevillanes (a dalt), ritmes més moderns (a baix) o directament als sofàs (amb en Luismi).
El cost de la vetllada és de 5.000'-Ptes, iva inclós.
Si us plau, confirmeu abans de dilluns 12 i digueu el plat de segon (peix o carn) per agilitar el servei
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