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Senyor/a

Ens complau poder celebrar novament el dinar d’estiu amb socis i amics, per
això, volem fer-vos partícips i  agrair-vos el suport donat com sempre. 

Un any més organitzem un dinar el proper dia 6  de juliol a les 14 hores al
CAN DACHS , Les Llosses

Després de dinar ens acompanyarà, com ja ho ha fet en alguna edició anterior,
en Josep amb la seva música. 

Ens agradaria  poder  comptar  amb tots  vosaltres  en aquesta  celebració,  us
adjuntem  una  còpia  del  menú,  demanant-vos  confirmeu  la  vostra
assistència i escolliu el segon plat.

Menú:

“Ensaladilla” russa amb embotits 

Torrada amb formatge gratinat 

Croquetes casolanes

 Calamars a la romana

2on Plat a escollir 

Espatlla de xai al forn

 Cua de rap amb gambes

Postres 
Combinat de crema catalana + gelat + fruita

----------------
Vi, aigua, café i copa de cava inclós

Preu per persona 25 euros
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Molt important posar X en el segon plat escollit. Confirmació fins el dimarts dia
2  de juliol .

Les butlletes de confirmació les hauríeu d’entregar a qualsevol membre de la
Junta, al despatx de Ma. Dolors Vilalta (carrer Lleida núm.1).

Al telèfon: Carles Mauri 608936719. o whatsapp

Bústia,  avda Ripollès nº 25 bx.

O bé retornar-la per email a elripolles.cor@gmail.com

______________________________________________________________

Confirmo la meva assistència.

Nom..........................................................................................................

2on plat:

Espatlla de xai al forn
 o bé

Cua de rap amb gambes
 

Si per temes de transport hi ha problemes tambè ho
comentem, per solucionar-ho,  gràcies 
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