VESPA CLUB LLEIDA
SORTIDES 1er TRIMESTRE 2020
L’any nou ja és a tocar i us presentem les sortides previstes pel primer trimestre:
Diumenge 19 de gener: Granja d’Escarp
Ruta fins la Granja d’Escarp a la “Mototrobada de clàssiques” en motiu de les festes
de Sant Sebastià. Esmorzar popular gentilesa del seu Ajuntament.
Sortida a les 9:00 h des de la Plaça Ricard Viñes.
Dissabte 25 de gener: Sopar de benvinguda de l’any nou
A les 21:30 h al RESTAURANT BRASA D’OR, Antoni Guix Ribelles 25, 25191-Lleida.
Aperitius Brasa d’Or:
Assortit d’embotits ibèrics
Coca cruixent de sardina fumada
Gotet d’amanida russa amb escuma de maionesa i ventresca de tonyina
Xupito de pop i cremós de patata trufada
Caragols a la llauna
Segon plat: A escollir
Galta ibèrica al vi negre
Entrecot de vedella a la brasa
Llobarro a la brasa amb patates panadera
Tonyina vermella a la planxa amb verdures saltejades
Postres: A escollir
Pastís de formatge
Xarrup de llimona
Coulant de xocolata
Bodega:
Aigües
Vins selectes

Més informació:

vespaclublleida@vespaclublleida.com

VESPA CLUB LLEIDA
SORTIDES 1er TRIMESTRE 2020
Cava
Cafès i xupitos.
PREU PER PERSONA: 30,00 €
Hi haurà sorteig de dos cascs entre els socis assistents.
Cal confirmar l’assistència y plats escollits abans del 17 de gener.
Diumenge 23 de febrer: Artesa de Lleida
Esmorzar al Bar Restaurant La Llar del Poble.
Sortida a les 9:00 h des de la Plaça Ricard Viñes.
Diumenge 22 de març: Penelles
Ruta fins a Penelles (el poble dels graffitis) i esmorzar al El Taller de Penelles,
ambientat amb catxarros vells. Pendent des del 20 d’octubre, doncs no s’hi va poder
anar perquè plovia...
Sortida a les 9:00 h des de la Plaça Ricard Viñes.

Donat l’èxit que va tenir el detall del sopar de l’any passat (vam regalar una tassa del
Vespa Club Lleida), enguany hem preparat un detall per tots els socis que caldrà
passar a recollir per MOTOS PARCERISAS a partir del 7 de gener.
També aprofitem d’avinentesa per adjuntar-vos una participació de 3,00 € pel sorteig
de Nadal i, com ja vam fer l’any passat, presentar-vos l’estat de comptes actual del
Club.
Per qualsevol dubte o consulta poder fer-ho per email o a la reunió mensual el primer
dijous de cada mes.
Salut i benzina!!!

Més informació:

vespaclublleida@vespaclublleida.com

