
EL PARAIGUA. SOPAR DE FI DE CURS 

Divendres 1 de juliol de 2016 a les 21.00h 

 

Lloc: Restaurant La Brasserie du Gothique. Carrer dels Arcs, 10. (08002) 

 Entrada per la porta principal de l’hotel, 1er. pis  (www.brasserie-gothique.com) 

Metro: L1: Plaça Catalunya o Urquinaona; L3: Liceu; L4: Jaume I  

Bus: V15 i altres que baixin per Via Laietana o que passin per Plaça Catalunya, Rambles, etc. 

Pàrquing: SABA Avda.  Catedral. 

  Carrer de les Magdalenes nº 2. 

Preu: 26,00 € (IVA inclòs) 

 

 

Per inscriure-us al sopar teniu dues opcions: 

 

Opció A) 

 Envieu un correu indicant els plats que heu triat en el menú que trobareu a continuació, a: 

Francis Rosa frosavidal@gmail.com  

 Rebreu confirmació de que el vostre email ha estat rebut 

 

Opció B) 

Utilitzeu la inscripció automàtica a Doodle on podreu marcar en una taula les vostres opcions. Cliqueu 

(CTRL+clic) sobre el següent enllaç: http://doodle.com/poll/6y39nxnwtrx4cbf5 

i un cop dins sobre “mostrar las opciones 6” per visualitzar tots els plats, cliqueu sobre la casella dels que 

vulgueu i deseu (GUARDAR) abans de sortir. 

 

Podreu comprovar si la inscripció s’ha fet correctament i quins plats heu triat sempre que torneu a entrar. 

Feu-ho abans del dimecres 22 de juny, a les 21h. 

 

 

Els qui preferiu l’opció A), seleccioneu els plats en aquest menú i envieu-ho per email a l’adreça indicada: 

 

MENÚ 

 

PRIMERS  

__ Amanida de tonyina arrebossada amb sèsam i vinagreta d’alvocat  

 o 

__ Timbal de patata, botifarra del Perol i xampinyons amb salsa cremosa de ceps  

 

 

SEGONS  

__ Bacallà a la brasa amb confitat de porros, saltat de gules i piquillo acompanyat de salsa de marisc 

flamejada  

 o 

__ Entrecot de vedella (180gr.) a la brasa amb patata al caliu, verdures i salsa de pebre verd  

 

 

POSTRES  

Pastís Sacher de xocolata amb coulis de gerds  

 o 

Carpaccio de pinya amb sorbet de mango  

 

BEGUDES  

Aigües minerals  

Vi Blanc Segura Viudas Xarel·lo  

Vi Negre Segura Viudas Garnatxa  

Cafès i infusions 
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