Tast de vi del celler Gallinas &
Focas i de productes d’obrador,
amb la responsable del celler,
Lluïsa Buades.
→
Tastarem els vins que fem al celler Gallinas
& Focas, juntament amb 4Kilos Vinícola,
i provarem alguns dels productes artesans
que fem al nostre obrador (coques de
verdures, cocarrois, panades, pans…).

Lloc, dia
i hora:

Cafè Es Pes de sa Palla
Plaça Es Pes de sa Palla, 3. Palma
Dijous 24 de març
19:00 a 21:00h.

Més
informació:

Aforament: 30 persones.
Preu: 30€
Inscripció: eventos@esment.org
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De la massa mare a la nostra taula:
així es fa el pa, amb el responsable
de l’obrador d’Esment Alimentació,
Oscar Martínez Plaza.
→
Explicarem com fem el pa dins el mateix
obrador, farem un tast de diferents pans
i coneixerem les seves diferències, vos
donarem un dossier amb receptes i vos
podreu dur un pa fet amb farines mòltes
a pedra i massa mare natural.

Lloc, dia
i hora:

Esment Escola Professional
Passatge Cala Figuera, 10. Palma
Divendres 29 d’abril
18:00 a 20:00 h.

Més
informació:

Aforament: 15 persones
Preu: 35€
Inscripció: eventos@esment.org

2

Fem arrossos! Un sopar
participatiu dins una cuina.
→
Vos mostrarem les diferents zones de feina
d’una cuina de restaurant i començarem a
elaborar la mise en place de les diferents
receptes, prepararem les taules, cuinarem
les paelles, muntarem els postres i, després,
seurem a taula per gaudir del sopar.
Menú:

• Assortiment de pans amb oli verge.
• Galetes de farina de xeixa amb sobrassada
de Can Company i formatge d’ovella rotja.
• Amanides amb verdures del nostre hort.
• Coca de ceba, tomàtiga i burrata
• Arròs de pollastre de pagès amb carxofes.
• Postres artesans del nostre obrador.
• Cafès i degustació de xocolates.
• Vi negre Gallinas & Focas i blanc Sa Cussa
Antònia (Vi de la Terra i ecològic).

Lloc, dia
i hora:

Cafè Inca
Carrer Joan d’Àustria, 51. Inca
Divendres 20 de maig de 18:00 a 22:00h.

Més
informació:

Aforament: 16 persones
Preu: 56€
Inscripció: eventos@esment.org
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Els nostres cafès

Cafè Es Pes de sa Palla
Plaça del Pes de la Palla, 3
07002 Palma, Illes Balears
T. 971 72 2505

Cafè Inca
Carrer Joan d’Austria, 51
07300 Inca
T. 971 07 3703

Cafè Palmanova
Crta. Palma-Andratx, Salida 13
07181 Palmanova
T. 971 59 7300

Casa Esment
Camí de Son Roca, s/n.
Son Ferriol

Bar de l’Escola
Passatge de Cala Figuera, 10
07009 Palma
T. 871 80 5307

Reserves a:
www.esment.org

