ACTIVITATS

TAST DE CERVESA I MARIDATGE AMB
PRODUCTES LOCALS
VISITA, INTRODUCCIÓ AL TAST DE CERVESA I BRUNCH-MARIDATGE AMB
PRODUCTES LOCALS

Visita guiada a la Selvaseria, on podreu conèixer de primera mà com s’elabora la
cervesa artesana. Després de la visita, tindreu l’oportunitat d’introduir-vos al món de la
cervesa. Us ensenyaran els passos per fer un tast de cervesa i aprendreu les
diferències de tres tipus (rossa, bruna i fosca) tot maridant-les amb productes locals.

PROGRAMA

Durada de l’activitat: entre 90 i 120 min
Visitarem la cerveseria per descobrir els procediments i els secrets d’elaboració de la
cervesa de la comarca de la Selva. Coneixerem tots els passos de la producció i
finalment ens ensenyaran a degustar la cervesa acompanyant-la amb una degustació
de tapes de productes locals.
Tast i maridatge:
Rossa amb tàrtar de vedella o embotits de la zona
Bruna amb selecció de formatges
Fosca amb pastís coulant de xocolata amarga amb melmelada de maduixes

MÉS INFORMACIÓ
Idiomes: castellà , català , francès i angles ( amb un previ avís )
Edat mínima: 18 anys
Grups (mínim/màxim):
Mínim 4 pax /torn
Màxim 20 pax/torn

Aquest projecte està finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, pel Servicio Público de Empleo Estatal i pel Fons Social Europeu,
d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’ORDRE EMO/280/2013, de 6 de novembre.
Programa finançat a càrrec de fons provinents de Pressupostos Generals de l'Estat

ACTIVITATS

COM ARRIBAR/ PUNT DE SORTIDA I PUNT D’ARRIBADA
Ctra. de Vidreres a Lloret, km. 9,4
Vidreres

DATES
Disponible durant tot l’any
PREU NET PER AGÈNCIA
Preu: €/persona (IVA inclòs)
[Podeu sol·licitar dossier amb preus a http://www.hibriturselva.cat/contacte]
El preu inclou:
• Visita a la cerveseria
• Introducció al tast de cervesa
• Tapes amb productes locals per maridar amb els diferents tipus de cervesa
El preu no inclou:
• Transport fins a la cerveseria .
• Qualsevol activitat no inclosa en la descripció
CONTACTES
Can Gruart (La Selvaseria)

Ctra. de Vidreres a Lloret, km. 9,4
Vidreres, Girona
671206946 - Jordi Pomar
www.laselvaseria.com
info@laselvaseria.com
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