Annex 2

Celebracions especials – dates i menús

GENER :
01 Gener : Dinar d’Any nou.
•
•
•
•

Sopa de Galets
Sarsuela de marisc
Pastís
Moscatell de l’Hospital

06 Gener: Dinar de Reis.
•
•
•
•

Canelons
Rotllets de pollastre farcits amb passes i prunes.
Tortell de Reis
Cava i Moscatell de l’Hospital

FEBRER:
Dijous Gras: Xatonada.
•
•
•
•

Xató
Truites de patates típiques del dia
Coca de Llardons
Moscatell de l’Hospital

Carnestoltes:
Xocolatada amb pa de pessic per la tarda inici de la festa de carnestoltes.

MARÇ:
Divendres Sant
No servir carn
• Escalivada
• Cassoleta de rap amb mongetes

• Dilluns de Pasqua: Mona i Moscatell de l’Hospital

ABRIL:
Sant Jordi: 23 Abril
• Xató
• Cassola d’arròs amb gambes i carxofes
• Crema catalana

MAIG:
1 de maig: menú especial
Corpus menú especial

JUNY:
Revetlla de Sant Joan, als jardins de l’Hospital. Sopar especial. Pica pica
Extra i Cóctel moscatell ) + coca
(especificar què queda inclòs) usuaris + 60 persones aprox

Diada de Sant Joan. Patró Hospital
•
•
•
•

Xató
Arròs a la Sitgetana ( O Bacallà)
Pastís
Moscatell

JULIOL:

AGOST:
Dia del Vinyet: ( 05/08)

Dia de la festa Major. (24/08/2017).
•
•
•
•

Amanida Catalana ( amb embotits)
Canelons
Gelat
Cava.

SETEMBRE:
11 de Setembre: Diada de Catalunya
•
•
•
•
•

Xocolata amb xurros
Pebrots de piquillo farcits
Bacallà gratinat
Tarta Catalana
Moscatell de l’Hospital

23 de Setembre: Santa Tecla
•
•
•
•
•

Xocolata amb xurros
Entremesos i escalivada
Bacallà amb samfaina
Pastís
Moscatell de l’Hospital

27 Setembre
Trobades de Residències. Pica pica para 60 personas aprox. i Còctel
moscatell)

OCTUBRE:
Diada “El Pilar”
Castanyada
• Castanyes
• Moniatos
• Moscatell

NOVEMBRE:
Dia de tots els Sants
• Panellets
• Malvasia

DESEMBRE:
Primer dilluns de desembre 4/12 xocolata amb melindros per berenar.
6 dedesembre Menú espec ial.
08 desembre: La Purísima menú especial
i Homenatge al Voluntariat.
• Pica pica ( 60 persones apox) i Còctel malvasia.

24 Desembre: Nit de Nadal
• Sopa de galets
• Tall rodó de ternera

25 Desembre: Nadal
•
•
•
•
•

Sopar de Nadal
Pollastre a la catalana
Pastís
Cava
Moscatell

26 Desembre: Sant Esteban
• Canelons

• Bacallà
• Pastís
• Moscatell

31 Desembre: Cap D’any
•
•
•
•
•

Entremesos variats
Pavo Rostit
Cotilló
Raïm
Cava

• Els dies festius sense menú especificat ( o que ens hàgim pogut
deixar de reflexar) serà un àpat similar al d’un diumenge.
• Quan es moscatell de l’Hospital se’n fa càrrec el centre. Del cava i/o
altres begudes, se’n fa càrrec l’empresa de cuina.

