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9è ESMORZAR CLOENDA DE TEMPORADA 

PENYA BLANC-I-BLAVA DE BLANES 
 
 

El proper diumenge 3 de juliol de 2016 , a partir de les 14:00 hores, es durà a terme 
el 9è esmorzar popular de cloenda de temporada organitzat per la nostra Penya, que 
tindrà lloc, novament, al Restaurant Can Tarranc. 
 
Aquest acte, adreçat als socis, sòcies i simpatitzants de la Penya, servirà per donar 
per tancada la present temporada 2015/16.  
 

     

Per altra banda, durant la jornada es repartiran entre tots els assistent un gran nombre 
de regals i sorpreses que faran que tots i totes  gaudim d'una festa on la força del 
sentiment blanc-i-blau serà ben present. També, durem a terme el sorteig de la 
magnífica panera que tenim exposada a la nostra Penya. 

Per últim us presentarem el magnífic nou autocar adquirit per l’empresa Autocars 
Calella” amb el qual farem els desplaçament la propera temporada 2016-17.  
  
El preu del tiquet serà de 20 € per als adults i de 14 € per als menors de 12 anys. 
Aquest any ens podrem remullar a la piscina del restaurant des de les 11 a 19 hores. 
 
Els interessats i les interessades, si us plau, han d'efectuar la reserva corresponent, 
abans del dijous 30 de juny , mitjançant trucada telefònica al 649.710.865 (Ramón 
Luis). 
 
Animeu-vos i veniu a gaudir d’aquesta jornada festiva de germanor. 
 
Us esperem. Visca l'Espanyol !. 
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Menú 
    

Amanida a la catalanaAmanida a la catalanaAmanida a la catalanaAmanida a la catalana    
Enciams, tomEnciams, tomEnciams, tomEnciams, tomàquet, pastanaguesàquet, pastanaguesàquet, pastanaguesàquet, pastanagues, ceba, bisbe b, ceba, bisbe b, ceba, bisbe b, ceba, bisbe blanc, bisbe lanc, bisbe lanc, bisbe lanc, bisbe 

negre,negre,negre,negre,    llonganissa i pernilllonganissa i pernilllonganissa i pernilllonganissa i pernil    
    

....................................................................    
    

Graellada de carn amb patates fregidesGraellada de carn amb patates fregidesGraellada de carn amb patates fregidesGraellada de carn amb patates fregides    
PollastrePollastrePollastrePollastre,,,,    botifarra, botifarra, botifarra, botifarra, conill iconill iconill iconill i    xurrasco de porc xurrasco de porc xurrasco de porc xurrasco de porc     

All i oliAll i oliAll i oliAll i oli    
    

....................................................................    
    

PosPosPosPostrestrestrestres    
Sorbet de llimona al culis de gerdsSorbet de llimona al culis de gerdsSorbet de llimona al culis de gerdsSorbet de llimona al culis de gerds    

    

....................................................................    
    

ViViViVi    
Aigua mineralAigua mineralAigua mineralAigua mineral    

CafèCafèCafèCafè    
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Menú infantil 
    
    

Plat combinatPlat combinatPlat combinatPlat combinat    
Pollastre arrebossPollastre arrebossPollastre arrebossPollastre arrebossat (nuggets), ou ferrat, croquetesat (nuggets), ou ferrat, croquetesat (nuggets), ou ferrat, croquetesat (nuggets), ou ferrat, croquetes    

    i patates fregidesi patates fregidesi patates fregidesi patates fregides    
    

....................................................................    
    

PosPosPosPostrestrestrestres    
Gelat a triar (CalipsoGelat a triar (CalipsoGelat a triar (CalipsoGelat a triar (Calipso    oooo    TTTTerrinaerrinaerrinaerrina    o o o o DràculaDràculaDràculaDràcula))))    

    

....................................................................    
    

RefrescRefrescRefrescRefresc    
Aigua mineralAigua mineralAigua mineralAigua mineral    

CafèCafèCafèCafè    

    


