NEW YEAR’S BRUNCH 2014
Una celebració de l'escultura contemporània a Europa

Sempre apostant per la cultura, el Col·legi s’ha volgut sumar a l’acte anual que cada any té lloc
simultàniament a més de 14 països i de 46 ciutats europees, i que consisteix en un brindis per
l’escultura contemporània. L’entitat alemanya, sense ànim de lucre, Sculpture Network,
organitza aquest esdeveniment amb la finalitat de promocionar l'escultura contemporània a
Europa i facilitar que es connectin persones i institucions amb interès en l'art en tres dimensions.
El nyb’14 tindrà lloc simultàniament a 46 localitats d'Europa: en estudis d'artistes, galeries,
museus i institucions culturals el diumenge 19 de gener de 2014, a les 11h.

14 països - 46 ubicacions – 2.000 participants

Programa a Barcelona:
. Ens trobarem a les 11 h a la Fundació Suñol
(passeig de Gràcia, 98)
. Visita lliure a les dues exposicions de la
Fundació: CONTINUUM. Col·lecció Josep Suñol
i Joan Rom E.R.T.
. Interconnexió i brindis per l’Any Nou a la
terrassa de la Fundació
. Dinar opcional al restaurant Pomarada (passeig de Gràcia, 78)
Preu:
Entrada lliure
Dinar opcional (20 €)
Inscripció: abans del 16 de gener enviant un correu electrònic a nbergua@gestors.cat

Participeu en aquest gran esdeveniment. Us hi esperem!

Amb la col·laboració de:

MENÚ
PRIMEROS PLATOS/PRIMERS PLATS
Ensalada con jamón serrano, virutas de queso manchego, frutos secos y
vinagreta César
Amanida amb encenalls de pernil serrà i formatge manxego, fruits secs i vinagreta
César
o
Crema de calabaza al perfume de albahaca
Crema de carbassa al perfum d’alfàfrega
o
Ensalada a los cuatro quesos con frutos secos y vinagreta César
Amanida als quatre formatges amb fruits secs i vinagreta César
SEGUNDOS PLATOS/SEGONS PLATS
Risotto de verduritas de temporada
Risotto de verduretes de temporada
o
Bacalao a la crema de anchoas con mermelada de cebolla
Bacallà a la crema d’anxoves amb melmelada de ceba
o
Medallones de pollo marinados a la crema de trufas con patatas paja
Medallons de pollastre marinats a la crema de tòfones amb patates palla
POSTRE/POSTRE
Profiteroles de nata con chocolate fondant
Profiterols de nata amb xocolata fondant
o
Sorbete de mandarina
Xarrup de mandarina
o
Helado de coco con chocolate caliente
Gelat de coco amb xocolata calenta
+++++++++++++++++
Agua mineral, vino y café / Aigua mineral, vi i cafè

PRECIO POR PAX./PREU PER PAX..…………… 20 € I.V.A INCL.

