“OS UGAS” – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DA EGA
SECÇÃO DE TÉNIS DE MESA

IV Grande Torneio Aberto de Ténis de Mesa de Condeixa-a-Nova

Refeições
Como é do conhecimento de V. Exa., a Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova em parceria
com os Os UGAS – Associação Desportiva e Cultural da Ega, vai concretizar nos próximos dias
9 e 10 de Maio o evento supracitado no Pavilhão Desportivo Municipal.
Porque contamos com a vossa inscrição e participação elevando assim a qualidade do evento,
informamos que contratámos uma empresa de Catering que servirá refeições (almoço de
Sábado e Domingo) no Refeitório do Centro Educativo de Condeixa ( A 50m do Pavilhão ),
entre as 12h00 e as 16h00 sendo a composição da refeição especialmente elaborada para
desportistas:

Ementa, Sábado 09 de Maio







Pão
Sopa de couve e cenoura em juliana
Frango assado com arroz de cenoura e salada mista
Filetes de pescada dourados com salada russa
Gelatina, pudim de baunilha ou fruta
Água, sumo com e sem gás

Ementa, Domingo 10 de Maio







Pão
Sopa de espinafres
Lombo de porco assado com esparguete e couve salteada
Bacalhau com natas e salada mista
Gelatina, arroz doce ou fruta
Água, sumo com e sem gás

Custo por Pessoa

7,00€
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Aguardamos a manifestação do Vosso interesse confirmando o n.º de refeições e
ementa pretendidas através do boletim em anexo até ao dia 29 de Abril, a partir desta
data o custo da refeição passa para 8,00€ e a organização não poderá garantir a
totalidade das refeições nem as opções pretendidas.

Atenciosamente,

José Luis Martins
Dirigente da Secção de Ténis de Mesa
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