
PEL SOPAR MEDIEVAL
Divendres 19 d’agost de 2011 - 9,30 nit, a la Bassa. 

Qui estigui interessat en participar del sopar medieval, cal que sàpiga:

 -        El preu per persona és de: …23…€.

-        Per fer efectiva la reserva caldrà haver ingressat l’import total abans les 12 de la nit del día 

    16 d’agost de 2011 en el compte:  

CATALUNYA CAIXA   Caixa Tarragona

2073   0019   21   0110196727

------------------

o Menú:  - Fruita.
o             - Enciamada de poma, nous i col amb salsa d’albàbrega.
o             - Costella amb raïm caramelitzat.
o             - Pastís d’ametlla
o            -  Pa, vi, aigua.
o            -  Infusions, cafè i licors dolços.

El menú i la manera de coure’l s’ha extret del llibre de Sent Soví
-------------------------------------------

- Hi haurà menú infantil, fins a 12 anys: (plat combinat): macarrons, pit de pollastre arrebossat, 
patates fregides. Crema : 13 €

- Durant el sopar hi haurà un petit espectacle.
- Convidem tots el comensals a venir vestits amb roba ambientada a l’Edat Mitjana. Si voleu 

l’empresa servidora del catering ofereix vestimenta per a tothom., sense càrrec.
- L’empresa de catering que ens servirà el sopar ofereix un menú especial per aquelles persones 

que ho necessitin. Cal avisar.



(Això va de broma)

NORMES A LA TAULA DELS COMENSALS
-1.-  Cal que tothom vingui net i polit per assistir a la festa. Ningú pot netejar-se les mans ni els peus en els 
vestits del veí de taula ni de ningú altri.

- 2.- Cap comensal ha de seure damunt la taula ni d’esquena a la taula, ni sobre les faldes de qualsevol 
altre convidat. Tampoc no es poden posar les cames damunt la taula.
Si es fa quelcom del dit s’expulsarà qui ho faci.

- 3.- No s’ha de fer insinuacions impúdiques a cap comensal a no ser que ho faci discretament i amb 
consentiment de l’afectat.

- 4.- No serà permès de prendre el menjar ni el beure del company de taula ni d’una altra taula, a no ser 
que altri li ho demani.

- 5.- Resta prohibit maltractar o fuetejar els criats, siguin propis o no, ni tampoc jugar amb els seus cossos, 
a no ser que s’ho mereixin expressament.

- 6.- No s’ha de posar trossos del menjar d’aspecte desagradable o a mig mastegar sobre el plat dels seus 
veïns sense haver-ho preguntat abans.

- 7.- No està permès prendre menjar de la taula i posar-se’l a la bossa o butxaca per a menjar-se’l més 
tard. A l’estiu el menjar es podreix ràpidament.

- 8.- No és permés mossegar qualsevol menja i després retornar-la mossegada a la cassola. Això fa molt 
brut. 

- 9.- Així mateix serà convidat a abandonar l’estança aquell qui expressament vomiti o retorni a la boca el 
menjar engolit abans. No hi haurà privilegis.

- 10.- Es castigarà severament qui es tiri pets o rots durant la menja. Si ho fa, no s’ha de notar.

- 11.- Tampoc no es pot colpejar ningú a no ser que sigui en defensa pròpia. Qui ho faci serà maldit, 
malmirat, censurat, criticat  i despreciat. Només es pot fer per encàrrec. 

- 12.- No es pot prendre foc al seu company mentre siguin a la taula. Un cop finalitzat l’àpat  no hi haurà 
cap control.

- 13.- Serà malvist murmurar o conspirar a la taula a menys que ho faci amb els amos i en veu baixa, no 
fos cas que se n’assabenti tothom.

Si tothom compleix aquesta i altres normes ens ho passarem molt bé!


