CASAL DE CATALUNYA DE PARIS
(Association loi 1901)

(Maison des Associations 5-6è - Boîte postale nº 15)
60 - 62, rue de Saint André des Arts 75006 PARIS
casal@casalparis.cat -www.casalparis.cat
Socis i Amics del Casal,
Ja arriben les Festes i des del Casal de Catalunya de París volem que les passeu
amb la millor companyia, així que us proposem venir a celebrar amb nosaltres un
bon Dinar de Nadal:
Dinar de Nadal
On: Maison Basque de Paris - 59 avenue Gabriel Peri 93400 Saint Ouen - Metro:
GARIBALDI
El diumenge 16 de desembre de 2018 a partir de les 12h00, com cada any,
celebrarem el tradicional dinar de Nadal, i mirarem d’apropar una mica més les
nostres tradicions nadalenques a tots aquells que estem lluny de casa durant
aquestes dates. Tot seguit us detallem la jornada:
•

Per anar fent boca: la tradicional actuació dels Castellers de Paris amb l’aperitiu

•

Dinarem amb un MENU* d’allò més bo:
Aperitiu
Amanida variada.
Capó farcit** amb patates al forn, pastanagues i castanyes
Postres
Vi, cava, cafès i torrons

*Aquells que sigueu vegetarians si us plau, consulteu-nos les opcions.
**Conté porc

MENU infantil
Aperitiu
Macarrons a la bolonyesa (tomàquet, bou i pollastre) i formatge
Postres
Torrons
•

El gran moment del dia: Farem cagar el tió del Casal.

•

Recollida de les Cartes als Reis Mags: els més petits (i també els més grans) podran
deixar en una urna la seva carta als Reis.

•

Llumeneta solidaria i guardiola per donacions amb La Marató TV3 (sorteig de lots de
productes)

Des del Casal us proposem els següents preus per a poder celebrar tots junts
Nadal:
Socis del Casal ...............................
23 €
No socis: ........................................
30 €
Nens de 5 a 14 anys ......................
10 €
Nens de 0-4 anys ..........................
gratuït
La inscripció comença avui 29 de novembre amb prioritat per als socis. Els no socis
podran apuntar-se a partir del 5 de gener. La confirmació i pagament del dinar es pot
fer fins al dilluns 12 de desembre o fins a omplir la capacitat de la sala.
Us recordem que els que no sou socis del Casal podeu aprofitar per fer-vos-en aquí
i així venir al Dinar de Nadal a preu de soci.
Per aquells que sí que són socis però que no heu renovat, ara és el moment aquí.
Preus de quotes anuals de socis del Casal de Catalunya de París:
Adults .............................................
20 €
Estudiants i menors de 25 anys .....
10 €
Famílies ..........................................
35 €
Si teniu dubtes, consulteu-nos!
Així que ja ho sabeu, si no us voleu perdre el magnífic Dinar de Nadal, per poder
inscriure-us us demanem, si us plau, que seguiu aquests passos:

1. Enviar un e-mail a casal@casalparis.cat amb els noms de les persones que
us voleu apuntar.
2. Esperar a rebre un e-mail de resposta per assegurar plaça i llavors us
enviarem el link per fer el pagament (i no abans!).
3. Gràcies a la nova aplicació no cal que ens envieu comprovant, és automàtic.
Ara bé, la inscripció només serà efectiva quan
hagueu fet el pagament. Per respecte als que
poden estar en llista d’espera us demanem
que feu el pagament el més aviat possible o
ens contacteu si teniu problemes.
Si ens voleu ajudar a posar taules, decoració,
preparar plats i també la neteja després de l’àpat,
agrairem qualsevol voluntari. Indiqueu-nos-ho en el primer mail d’inscripció.
Us esperem a tots!!!
Casal de Catalunya

