
Sopar de benvinguda a la temporada 2017-018 
de l’Esquí Club Ordino Arcalís
Ordino, 25 de novembre del 2017

Benvolgut soci i amic,

Tenim el plaer de convidar-te al Sopar per donar la benvinguda a la nova temporada 2017-018 que cada any 
organitza de l’Esquí Club Ordino Arcalís.

Aquest sopar s’organitza amb l’objectiu de recaptar fons per al nostre club. Els diners recaptats es destinaran a 
la compra de material esportiu per als nostres joves esportistes. Amb els diners recaptats el club compra              
diferent material que s’utilitza en beneci dels nens i nenes que estan inscrits al club. 

DDes de l’ECOA treballem contínuament per fer del nostre club una gran família amb un denominador comú, la 
passió per l’esport. 

Per aquest motiu volem que aquest sopar sigui un èxit de participació millorant la cita anterior, i amb la teva 
apreciada presència ho aconseguirem. 

Aquest sopar està obert a totes les persones majors d’edat que vulguin participar, siguin o no socis del club. Si 
ho desitges, pots vindre acompanyat amb familiars i/o amics que vulguin passar una nit màgica amb tots          
nosaltres. Tota la comunitat de l’esquí d’Andorra està convidada. 

HHi haurà una rifa amb importantíssims premis!! 

Per reserves cal omplir el formulari que trobaràs a la nostra pàgina web. Es tancaran les reserves el dia 23 a les 
20 hores.

El sopar tindrà lloc a l’Hotel Coma d’Ordino a les 21 hores del dia 25 de novembre. 

Preu per persona: 50€ 

COCKTAIL A PEU DRET

Torrada de pernil Ibèric amb tomàquet ratllat i oli d’oliva verge

Xupito de crema de carbassa al comí

Canaló de fruits vermells amb foie gras i or de sal

Racó del rissoto de ceps amb teula de parmesà

Fideuà amb all i oli

PPaperina de minicroquetes casolanes

Dau de tonyina marinada amb llima, soja i crudites d’api.

Taco de pollastre marinat, guacamole, teriyaki i brots frescos

PLAT FINAL SERVIT A TAULA 

Garrí cruixent amb salsa 4 espècies amb compota de poma i les seves xips 

Assortiment de rebosteria variada de la casa

Cafès i degustació de Gin Tònics i MojitosEl
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