SOPAR "ENTRAMUNTANATS" 6 de novembre de 2002

L' ANTIC FORN
C/ Pintor Fortuny nº 28
08001 Barcelona

1ER. PLAT
Taules d'embotit
pernil del país, fuet, catalana, llom
embutxat i
plats de:
Formatge, bull negre i bull blanc
torrades de pa de pagès amb tomate,
safates d'amanides de la casa
2ON. PLAT
Cuixa de xai graella ó
Salmó a la graella
amb patates fregides i all i oli
VINS
Vins del Penedès, Sangria i Aigua

Després de la CASTANYADA -tan
nostrada- ens tornarem a trobar al voltant d'una
taula i així reforçarem un cop mes l'esperit
empordanès malgrat que ens trobem un xic
lluny i tinguem que fer quilòmetres per poder
carregar les piles amb l'energia de la nostra
Tramuntana.
Per aquest sopar de tardor hem convidat
a l'Anna Albó que ens vindrà a explicar les
inquietuds, els ideals i els plans d'acció de la
"PLATAFORMA: SALVEM L'EMPORDA"
.I xerrant, xerrant,,, passarem una bona
estona i arribarem a conclusions tals com que
no ens cal que ens vulguin imposar invents
americans com el HALLOWEEN ni res
semblant... ja tenim Castanyada, bruixes tan
empordaneses com les de Llers .... i no cal
passar llista, tots i totes coneixem prou les mil i
una excuses que al llarg dels anys hem trobat
els catalans (i molt més clar els empordanesos)
per celebrar el que sigui.
Això sí, si pot ser, amb bona teca!!!

mineral.
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POSTRES
Postre de xocolata + Cafès
•

Preu:

€ 18,-- (Socis)
€ 23,-- (No socis)

•
•

Xerrada prèvia, hora: 21:30 h.
Sopar començarà a: 22:00 h

Covidat especial:

ANNA ALBÓ

Ens parlarà de:
la "PLATAFORMA SALVEM L'EMPORDÀ":
-Qui són; què volen aconseguir, quina tasca han dut
a terme fins ara

Confirmar assistència als conductes habituals (e-mail)
e-mail: ccf@intercom.es
ó Telèfons:
93.455.19.01 (Albert) / 93.315.22.56 (Àngels)

