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El Prat de Llobregat, 19 de març de 2015. 

 

 

A tots els socis del Pratenc AA: 

 

 

Benvolguts/des amics/es, 

 

Us comuniquem que el dissabte 9 de maig a les 20:30 hores 

celebrarem la X Nit del Pratenc AA amb un sopar al Sallés Hotel Ciutat 

del Prat (Av. Remolar, 46). 

 

Durant aquest sopar, farem un reconeixement públic als atletes més 

destacats de la passada temporada 2013/2014, entre els quals hi 

haurà els millors atletes masculins i femenins de l'Escola (fins a la 

categoria Juvenil) i del Club (a partir de la categoria Juvenil). També 

realitzarem el lliurament de les plaques commemoratives als atletes 

que han arribat als 10 anys al nostre Club durant la passada 

temporada. 

 

Podeu fer les reserves per al sopar i el pagament de les mateixes fins al 

dilluns 27 d'abril omplint el full adjunt, especificant el nom i el nombre 

de persones. També podreu fer la vostra reserva per correu electrònic 

adreçat a president@pratencaa.org i el pagament per ingrés o 

transferència al compte bancari  ES68 2100 0320 1102 0006 7333. 

 

Preus del sopar :   

Menú infantil (fins 16 anys)  15,00€ socis  

18,00€ no socis 

 

Menú adult:    28,00€ socis  

33,00€ no socis 

                       

    

Atentament,  

 

                                   La Junta Directiva  

mailto:president@pratencaa.org
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X  NIT  DEL  PRATENC  AA 
SOPAR: dissabte  9 de maig de 2015 a les 20.30 hores 

Sallés Hotel Ciutat del  Prat  

 
NOMS:_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 
TOTAL  DE  PLACES  A RESERVAR:   _________ 

 

 
MENÚ  INFANTIL 

Macarrons a la bolonyesa o canelons 
************** 

Pollastre arrebossat o hamburguesa amb patates fregides 
************* 

Coulant de xocolata 
Aigua i refrescos 

 

MENÚ ADULTS 
 

ENTRANT 
Torrada de pernil d’enceball 

o 
Amanida Sallés 

 
PRINCIPAL 

Entrecot de vedella amb guarnició del xef 
o 

Orada al forn amb verdures 
 

POSTRES  
Coulant de xocolata 

 
Aigua, refrescos i cerveses  

Vi Bodegas Navajas 
Cafè i infusions 

 

 
Preu menú infantil 

SOCIS DEL PRATENC:  15 euros        NO SOCIS:    18 euros 
 

Preu  menú   adults 
                    SOCIS  DEL  PRATENC:   28 euros      NO SOCIS:   33 euros 
 
                     

Menú infantil soci       ____  x 15  € =                  _________ € 
Menú infantil no soci     ____  x 18  € =                  _________ € 
Menú adult soci             ____  x 28  € =                  _________ € 
Menú adult no soci        ____  x 33  € =                  _________ € 
 
                                   IMPORT TOTAL                   ____________ € 


