
Festival

Girona. Del 25 de juny al 13 de juliol de 2014

Nits de Classica
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C O N C E R T  & S O P A R

Una proposta singular on es fondran en dues ocasions úniques la música 
clàssica i la gastronomia local servida per dos cuiners del col·lectiu 
gastronòmic Girona Bons Fogons. Després dels concerts de Mischa 
Maisky i Les Arts Florissants, s’organitzen sopars a peu dret en el mateix 
lloc de celebració del concert i amb reserva prèvia.

Organitza:

Mischa Maisky
25 de juny 
Sopar al saló de descans del Teatre Municipal
Concert + sopar còctel: 50€

Les Arts Florissants 
6 de juliol
Sopar a la terrassa de l’Auditori de Girona
Concert + sopar còctel: 50€



Mischa 
Maisky
25 de juny
Sopar al saló de descans 
del Teatre Municipal
Concert + sopar còctel: 50€

A càrrec de: Jimena Apellaniz de La 
Riera de Sant Martí Vell, Jaume Vila 
de La Banyeta

Foie amb negroni i romaní
Gaspatxo amb cirera farcida i 
vinagreta de mongetes
Tomata confitada amb musclos de 
roca escabetxats
Cremós d Álba, cotnes i sajolida
Bombó de bacallà, coulis de pebrot 
vermell i olives de Kalamata
Pa de porros, pollastre i rúcula 
Paper d árròs, steak i gingebre
Pularda a la tòfona i carbó
“pa amb tomàquet i anxoves” per 
menjar amb cullera
Terrina de paté de conill amb verdures 
encurtides
Menta, cookies i pera Williams
Brownie de xocolata blanca i gerds

Aigües Font Vella
Vins MO Cellers Oliveda D.O. Empordà
Cava Berta Bouzzi, Caves Mont Ferrant

Les Arts 
Florissants 
6 de juliol
Sopar a la terrassa 
de l’Auditori de Girona
Concert + sopar còctel: 50€

A càrrec de:  Jaume Vila de la 
Banyeta, Pere Malagelada d’EGG 
gastronomia, Toni Vallory d’EGG 
gastronomia

Foie amb Negroni i romaní
Cremós d Álba, cotnes i sajolida
“pa amb tomàquet i anxoves” per 
menjar amb cullera
Cremós de patata, pop a la brasa i 
pebre vermell de la Vera
Sardina fresca marinada amb 
escalivada
Paper d árròs, steak i gingebre
Pularda a la tòfona i carbó
Caneló d’ànec amb peres
Roast beef de Vedella de Girona amb 
ceba caramel·litzada
Menta, cookies i pera Williams
Pastís de xocolata amb espècies

Aigües Font Vella
Vins MO Cellers Oliveda D.O. Empordà
Cava Berta Bouzzi, Caves Mont Ferrant

C O N C E R T  & S O P A R

Reserva i informació Concert & Sopar:
·  Enviant un correu a info@auditorigirona.org
·  Trucant al telèfon 872 08 07 09 (de dimarts a divendres de 10 a 14h)
·  Teatre Municipal (de dimarts a divendres de 13 a 15h)

Per accedir als sopars caldrà reservar anticipadament.  L’aforament 
dels sopars és limitat.

Més informació:
www.auditorigirona.org/nitsdeclassica


