La Llotja
LA LLOTJA

Denominació d’origen Terra i Mar
EL SOPAR DE LES ESTRELLES
OLIVELLA – PARC DEL GARRAF
Parc a taula
Dissabte, 25 de Novembre de 2017

OBSER VATORI ASTRONÒM I C DEL P AR C DEL GAR RAF
Sessió a l'observatori, de 17:45 a 19:45h: visita a l'observatori,
observació amb telescopi des de la cúpula, sessió de planetari i
observació del cel a ull nu.
Si el públic només fa l'activitat de l'Observatori els preus són uns.
Però totes les persones que facin l'activitat de la Llotja el preu de
l'Observatori serà de 10 euros (adult) i 8 euros (nens de 6 a 8
anys).

Carles Schnabel i Rat Parellada
www.oagarraf.net
685 233 575 - 651 426 872
garraf@planetari.cat

R estaurant LES PI QUES
Proposta per sopar a Les Piques després de la visita a l'observatori
del Garraf:
A l'arribar i per entrar en calor: Caldo d'estrelles
Primers per compartir: Assortit de patès del Penedès i
Fritto misto (croquetes, xipirons, calçots
arrebossats i olives arrebossades)
Segon a escollir: Civet de porc senglar del Garraf o
Bacallà gratinat a l'allioli o
Botifarra, xai i cansalada a la brasa
Postres a escollir: Crema catalana o profiteroles amb xocolata
calenta
Preu: 32,90€ (inclou pa torrat, aigua, vi, cafè i iva)
Proposta nens:
A l'arribar i per entrar en calor: Caldo d'estrelles
A escollir: Croquetes o
Botifarra a la brasa o
Canelons o
Escalopa
Postres a escollir: Crema catalana o Iogurt o Gelat

Preu: 14,90€ (inclou pa torrat, aigua, refresc i iva)
Av. Turiols, s/n
Urb. Les Colines. Olivella (Barcelona)
Tel. 93.896.81.80
email: infoposada@yahoo.es

Nota:
- Aquesta proposta és vàlida a sopar a Les Piques tots els
divendres i dissabtes fins a final d'hivern, per fer-ho junt amb
la visita prèvia a l'observatori.
- Les reserves i els preus es gestionaran per separat en cada
establiment.

