
  

 
 
 

· CALÇOTADA a l’Alt Penedès · 
                     Restaurant Caves Velles de CANALS &MUNNÉ 
 

 Visita a les CAVES NOVES de CANALS &MUNNÉ 
 Visita a l’Espai XOCOLATA de Sant Sadurní d’Anoia 

 
Dissabte 4 de febrer del 2023 

 
 Sortida: a les deu (10.00 h) C/Provença, 273 (entre Pau Claris i Pg. de Gràcia, a 

tocar de l’edifici de la Pedrera). Actual parada oficial d’autocars. 
 Seguidament: arribarem a la població de Sant Sadurní d’Anoia i ens aproparem 

a les CAVES NOVES de CANALS & MUNNÉ, on farem la visita, guiada i 
comentada, a les seves instal·lacions, on de la mà d’un expert, aprendrem els 
secrets més curiosos de la producció dels seus vins i caves i comprendrem la seva 
elaboració, tot acabant la visita amb un tast de cava i vins, acompanyat d’un petit 
pica-pica. 

 Tot seguit: ens aproparem a l’Espai XOCOLATA Simon Coll, uns dels mestres 
elaboradors de la nostra xocolata des del 1840, treballant des de la fava de cacau 
fins al producte final. Allí farem la visita, guiada i comentada, tot gaudint de les 
experiències sensorials amb els nostres cinc sentits, a través d’un muntatge 
audiovisual de pantalles panoràmiques espectaculars i acabarem la visita amb un 
petit tast d’aquest deliciós producte. 

 Dinar de Calçotada al restaurant de les CAVES VELLES de CANALS & 
MUNNÉ: 
 Menú: CALÇOTS a la brasa amb la seva salsa – Fet a la brasa de llenya: botifarra blanca 

i negre – Costelles i mitjanes de xai – Escalivada catalana i Mongetes seques amb allioli 
– Pa torrat amb tomàquet - Postres: Crema Catalana o Sorbet al cava Canals & Munné. 
– Pa, aigua mineral, vins i cava del Celler, cafè o infusions i un xarrup de marc de cava 
o licor de cava.   

 Després de dinar, retorn a Barcelona. 

 PREU: 136 €    (Sortida amb places limitades) 

Per a inscripcions tel. 932 414 142 de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00h. 
O bé al mòbil: 616.958.009  (Pere Costa) 

Per tal de fer efectiva la reserva, cal fer l’ingrés abans del 
DIJOUS dia 12 de gener al número de compte següent: 

 CaixaBank  “la Caixa” -  ES34 – 2100 3017 0822 0064 1565 
* * * 

 La sortida NO es realitzarà sense un mínim de 15 persones. 


