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Senyor/a

Ens complau poder celebrar novament el dinar de Nadal 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 14 de desembre a les 14 hores
al Restaurant la Solana, a Ripoll. 

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:

Pa de coca amb pernil ibèric
Terrina d’escalivada amb salsa de pebrots , maionesa de vermut i xips de

porros 
Carpaccio de Figues amb formatge BAC de Mas El Lladré i anxoves
Milfulles de salmó canadenc amb espàrrecs verds i salsa de ceps
Trumfa emmascarada amb botifarra del Perol de Mas El Lladré

Broqueta sípia amb papada confitada i suquet de marisc

Segon plat: (a escollir)

Suprema de lluç amb salsa de porros
o

Pollastre d’Era rostit  a l’estil Nadalenc amb prunes,
fruits secs i patató

Postres
Mouse de xocolata al perfum de taronja i crocant

Vi Blanc o Negre Bach - Cava
Cafès

Preu per persona 25 euros

Aprofitem per desitjar-vos un Bon Nadal i un millor 2020!! 
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Molt important posar X en el segon plat escollit.  Confirmació fins el Dimecres
dia 11 de desembre.

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 wuaps 

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

______________________________________________________________

Confirmo la meva assistència.

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

2on plat:

Suprema de lluç amb salsa de porros

 

o bé

Pollastre d’Era rostit  a l’estil Nadalenc amb prunes, fruits secs i patató
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