SOPAR DE JUNY
"Tant per mar com per terra, la vista gaudeix de la immensitat........ Tota
la plana de l'Empordà.......... I al cap d'allà, lluny, negada en una
atmosfera blavenca, la serralada dels Pirineus catalans....... Quin cel més
pur.....! A mar, de bon matí, la sortida del sol amb la seva escala
cromàtica de colors que es reflexen en els núvols estirats com faixes
paral·leles a l'horitzó..... A terra, a la tarda, la posta de sol darrera
els Pirineus, enmig d'un celatge de núvols radiants d'or i foc...!" (Carles
Bosch de la Trinxeria - "Records d'un excursionista)
Quina enyorança porten aquestes paraules!!! Quin sentiment tan peculiar la
nostàlgia d'una terra!! Però és aquest sentiment el que ens ha unit, el que
ha fet que un grup d'empordanesos enyorats es reuneixin periòdicament,
organitzin activitats i promocionin actes culturals relacionats amb
l'Empordà. Ja estem al mes de juny. Ja s'acosta l'estiu: calor, platja, nits
càlides i............... LES VACANCES!!! I abans de que tots comencem a
marxar a disfrutar de tan preuats dies, ja sigui tornant a La Terra o anant
a escampar la tramuntana per llocs més llunyans, és un bon moment per
tornar-nos a trobar. Per tant, recordar-vos a tots que el proper Dimecres 6
de Juny es farà el tradicional sopar d'Entramuntanats. Va!!! Animeu-vos!!!
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Fora de copyright:
El sopar serà al "RESTAURANT ABASOLO ETXEA" (és un restaurant basc de lo
milloret que hi ha a Barna) c/ Marià Cubí nº 190
MENÚ
Vermouth Perucchi Gran Reserva
1ER PLAT A escollir entre:
-Assortiment de 'pinxos' freds i calents
-Carpaccio de bonítol amb alvocat i vinagreta de soja
-Cassola de 'morcillas' amb pebrots escalivats
-Cassola de musclos al txacolí
-Cabdells amb salmó marinat
2ON. PLAT A escollir entre:
-Entrecot al formatge de 'Idiazabal'
-Entrecot a la brasa
-Lloms de lluç a la salsa verda amb cloïsses
POSTRES
Tarta 'Tatin' de poma
(Nota: Pels addictes a la xocolata s'oferirà una sorpresa d'idem amb els
cafès)
VINS: Gentilesa de 'Cavas Castillo de Peralada'
Vi Peralada Criança (D.O. Empordà Costa Brava)
Cava Peralada Reserva Brut
TOT PLEGAT: Ptes.3.250,-- (propines incloses)
Com sempre, cal confirmar amb temps suficiente (màxim dilluns a la tarda, si
us plau) al telèfon de la Cati, 93.491.49.96 o al e-mail empbcn@intercom.es

