DINAR DE SANT TIBERI 2022
17 de desembre

Aquest Nadal celebrem el tradicional dinar i festa de Sant Tiberi a casa nostra, al local del CAM. Això ens
permetrà estar més còmodes i tenir més intimitat per a poder gaudir d’una gran sobretaula plena
d'activitats i sorpreses.
Ens veiem a les 12:30 h per a fer un “vermutillo” i jugar a “l'escalabirres”? Si no saps què és l’escalabirres,
no t’ho pots perdre! Una nova modalitat d’escalada que es practica amb roba còmode i amb ganes de riure!
T’atreveixes?
Desprès de dinar començarà un seguit d’activitats:
 Videoprojecció resum de les activitats realitzades al llarg de l’any
 Projecció de les fotografies finalistes i premiades de l’ImageCAM, i lliurament de premis als guanyadors
del concurs de fotografia.
 Distribució del calendari ImageCAM 2023
 Presentació del calendari d'activitats 2023
 I més sorpreses que si les diem aquí ja no ho serien!
Dia: 17/12/2022
Lloc i hora: local del CAM, a les 14:00 h (a la taula i al llit, al primer crit).
Per a assistir al Sant Tiberi cal CONFIRMAR L’ASSISTÈNCIA abans del dia 12/12/2022 mitjançant el
FORMULARI DE RESERVA que trobareu a la nostra web. Allà mateix indicareu els plats de la vostra elecció.
En cas d’inscriure més d’una persona, en els COMENTARIS DEL FORMULARI cal especificar nom, cognom i
menú escollit.
Forma de pagament: Anticipada, ingrés al compte bancari del club:
ES73 2100 0469 58 0100929989 (CaixaBank) | CONCEPTE: SANTIBERI + NOM + COGNOM
MENÚ ADULT (15€)
A escollir 1 primer, 1 segon i 1 postres. Begudes incloses.
PRIMERS PLATS
Amanida de Formatge cabra i fruits secs
Carxofes amb pernil
Fideuada
SEGONS PLATS
Galtes
Mandonguilles amb sípia
Bacallà a la bilbaïna
POSTRES
Crema | Mel i mató | Fruita

MENÚ VEGETARIÀ (15€)
Begudes incloses.
MENÚ INFALTIL (10€)
Postres a escollir. Begudes incloses.
PLAT
Pollastre arrebossat, croquetes i patates fregides
POSTRES
Crema
Mel i mató
Fruita
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