Delegacions de Tarragona i Valls

Calçotada sense gluten a Valls
Diumenge 12 de març del 2017

Menú Calçotada
Preu: 25 €
Teula de calçots amb salsa de romesco
Xai, llonganissa i pollastre a la brasa
Carxofa, patata al caliu i fesols
Pa, vi, aigua
Cava brut
Crema catalana
Cafè i infusions
Menú Infantil
Preu: 12 €
Plat combinat: macarrons, llonganissa i
patates fregides
Pa, aigua o refresc
Gelat, iogurt o fruita

Quan?
On?


La reserva i el pagament dels
menús es gestionaran exclusivament des
de l’associació.

Envia’ns
un
mail
a
info@celiacscatalunya.org, indicant-nos
el nombre de menús (calçotada+infantil)
que vols reservar, junt amb el
comprovant del pagament pel seu import
total. A la recepció d’aquest t’enviarem
un mail de confirmació de la teva reserva.

Pagament: La Caixa ES68 2100
3433 11 2200202712
Important! L’Associació només es
responsabilitzarà del pagament de les
reserves que hagin estat prèviament
confirmades per mail.

Diumenge 12 de març
Restaurant Es Tast de Valls (Hotel Class)
C. Eladi Homs, 0 - 43800 Valls

Places limitades! Inscriu-te avui mateix a info@celiacscatalunya.org

Amb la col.laboració de:

Durant aquest acte es poden enregistrar imatges i vídeos amb finalitats promocionals. Si no desitges aparèixer en elles, dirigeix-te a l'entitat
responsable del fitxer, SMAP – CELÍACS DE CATALUNYA, enviant un missatge a l'adreça de correu electrònic info@celiacscatalunya.org

Delegaciones de Tarragona y Valls

Calçotada sin gluten en Valls
Domingo 12 de marzo del 2017
Menú Calçotada
Precio: 25 €
Teja de calçots con salsa de romesco
Cordero, butifarra y pollo a la brasa
Alcachofa, patata al caliu y judías
Pan, vino y agua
Cava brut
Crema catalana
Café e infusiones
Menú Infantil
Precio: 12 €
Plato combinado: macarrones, butifarra
y patatas fritas
Pan, agua o refresco
Helado, yogur o fruta

¿Cuando?
¿Dónde?


La reserva y el pago de los menús
se gestionarán exclusivamente desde la
asociación

Envíanos
un
email
a
info@celiacscatalunya.org, indicándonos
el número de menús (calçotada+infantil)
que quieres reservar, junto con el
comprobante del pago de su importe
total. A la recepción del mismo te
enviaremos un email de confirmación de
reserva.

Pago: La Caixa ES68 2100 3433
11 2200202712
¡Importante! La Asociación sólo se
responsabilizará del pago de las
reservas que hayan sido previamente
confirmadas por email.

Domingo 12 de marzo
Restaurant El Tast de Valls (Hotel Class)
C. Eladi Homs, 0 – 43800 Valls

¡Plazas limitadas! Inscríbete hoy mismo en info@celiacscatalunya.org

Con la colaboración de:

Durant aquest acte es poden enregistrar imatges i vídeos amb finalitats promocionals. Si no desitges aparèixer en elles, dirigeix-te a l'entitat
responsable del fitxer, SMAP – CELÍACS DE CATALUNYA, enviant un missatge a l'adreça de correu electrònic info@celiacscatalunya.org

