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Sopar de Nadal

Salut colla entramuntanada!
Ara bé Nadal, temps de trobades, d'intimitat i de cels roents i nets a l'Empordà.
I com no podia ser d'una altra forma, els entramuntanats hem entrat a l'Ateneu Barcelonès com una bufarada
d'aire fresc per inspirar l'intel·lecte barceloní!.
I de QUINA manera ho farem aquest cop?, doncs organitzant la II Edició de la coneguda "QUINA
ENTRAMUNTANADA", amb tots els gustos, sons, imatges i lletres de la nostra terra continguts a 2 magnífiques
paneres i 2 lots més per les línees.
A les paneres hi trobareu:
Productes amb la nova marca de qualitat "E-PRODUCTES DE L'EMPORDÀ":
- Botifarra dolça
- Ceba de Figueres
- Recuit
- Brunyols
- Arròs de Pals
Vins de la D.O. EMPORDÀ
- Cellers Espelt - Pau
- Freixa Oliveda - Capmany
- Oliver Conti - Capmany
- J. Pairó-Guardiola - Capmany
Olis de la D.O. EMPORDÀ
- Cooperativa de Pau i Roses
Galetes del Forn de la Barceloneta - Figueres
Patè d'ànec - Embotits Coll Verd - Alfar d'Empordà
Taps de Cadaquès
Anxoves - l'Escala
Pomes - l'Armentera
Pa de 7 crostons del forn de Terrades
Embotits de la carnisseria Puigmal - Darnius
Sopar gratuït per 2 persones al restaurant d'Orfes
Llibres i Setmanaris:
- de la Lali Bas Dalí
- d'Alexandre Deulofeu
- de Joan Trayter
- de Fabià Estapé
- Nova guia del Museu Dalí de Figueres
- Subscripció al setmanari l'Empordà
Discs:
- De la productora "Bankrobber" (d'artistes empordanesos)
- del grup folk "de Calaix"
Futbol:
- Entrades gratuïtes pel partit de la sel·lecció de Catalunya (cedides per l'entrenador Pere
Gratacós
etc., etc.
El lloc allà on s'esdevindrà tot això:
ATENEU BARCELONÈS, c/ Canuda nº 6
Serà a la Sala "Pompeu Fabra", al primer pis, una sala d'estil noucentista amb molt d'encant.
El Restaurant de l'Ateneu (de la Fonda Siqués de Besalú) ens farà i servirà el sopar, amb vins empordanesos.
Data i hora:
Dimecres dia 14 de desembre / 21:15 h.
Preus:

Socis:
No-socis:

24 Euros
30 Euros

Comfirmacions dassistència:
e-mail: info@entramuntanats.org
o bé al telèfon: 656.42.54.05 (Demanar per la Carme)

