Calçotada 2012
Diumenge 12 de Febrer............................................................................
•
•
#
1
2

9h45 concentració a la seu de Penya (C/ Ballester, 7) amb el dipòsit ple. Es prega puntualitat.
10h30 segon punt concentració benzinera Petromiralles C-17 Km 16. Lliçà.
Ruta
Ronda de Dalt
C-58

Fins a
Nus Trinitat
Cruïlla amb AP-7 / direcció Girona

#
3
4B

Ruta
A-7
C-17

Fins a
Sortida 14 (C-17) direcció Vic
Km 16. Benzinera Petromiralles (Lliça)

Des del segon punt de trobada traçarem una ruta per la serralada de Marina fins arribar al restaurant.
•

Dinar a les 14h30 al Restaurant El Molí de Cal Dimoni. Ctra. de la Vallesana, Km. 3,3. 08916 Badalona.

Final de la Ruta:
•

Desprès de dinar prendrem la ruta de tornada que a cadascú li convingui mes.

Preu total del dinar per comensal
35 Euros (adult)
15 Euros (infantil)
El preu inclou:
Dinar de diumenge per cada comensal. No estan incloses les consumicions fora d’aquest àpat.
El menú es descriu a continuació:
Menú Calçotada
Primer
Calçots amb salsa romesco
Pan de pagès torrat
Segón
Parrillada de carn
(Botifarra de pagès, xurrasco de vedella, xai), acompanyat de mongetes, patates al caliu i carxofes)
Postres (a escollir entre)
Crema catalana
Taronja amb sucre
Begudes
Roca Mora Negre o Sumarroca Blanc de Blancs
Aigua mineral
Copa cava Compte de Subirats Brut Nature
Café o Infusió
Menú infantil (plat combinat)
Escalopa de pollastre, macarrons, patates i croquetes casolanes.
Beguda i postre.
El pagament es farà per transferència Bancària amb la referència: Calçotada 2012 i el vostre nom i nombre d'assistents al següent número de compte
de PMB:
“La Caixa”: 2100 3135 10 2200179633

És important que deixeu les vostres dades i el vostre número de mòbil al fer la transferència.
La confirmació d’assistència i pagament en compte s’ha de fer abans del dijous 9 de Febrer de 2012 donat que les places son limitades i s’ha de
confirmar amb anticipació.
Important:
Aquesta sortida NO és de caire competitiu, es circularà atenent les normes de circulació.
L’organització NO es farà responsable de les possibles infraccions que es puguin produir per part dels participants.
Recordeu portar els papers en regla.
L’organització senyalitzarà els encreuaments i punts que cregui necessari per tal d’evitar que algú es perdi, es faran però, parades de
reagrupament quant es consideri necessari. Tot i així si es donés el cas de que algú es perdés , es donaran números de telèfon mòbil de contacte:.

-

Moltes gràcies per la vostra participació un altre any més i bona ruta a tots!!!!

“Calçotada PMB”

12 de Febrer 2012

Penya Motorista Barcelona. C/ Ballester, 7. 08023 BARCELONA
www.pmbarcelona.com

Tlf: 93 330 78 22.

pmb@pmbarcelona.com

