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taller

enjoia’t
taller de joies. fes la teva creació!!!
Aprèn a fer la teva pròpia joia amb Toc's d'Art, de la mà de la Tere i l'Emma.
Un taller de joies on t'emportaràs la teva creació i amb un sopar ple de joies
gastronòmiques de la mà del xef Jordi Solà.
Collarets, braçalets, i un àpat joiós al Kubb de Sesoliveres. Veniu i podreu sortir amb la vostra
pròpia creació i amb un regal sorpresa per a vosaltres! No us ho perdeu!  Places limitades.

Per a informació i reserves truqueu al 93 804 91 64 o bé info@tocsdart.com

dimecres 18 de juliol

cine

cinekubb
Tot un clàssic del Kubb de Sesoliveres, on es combinen la gastronomia i el cinema en
una fusió molt especial. En aquesta ocasió us presentem la pel·lícula grega “Un toque
de canela” de Tassos Boulmetis, amb George Correface.
I per sopar, farem un recorregut gastronòmic amb la cuina de Grup Jardí per la
Mediterrània i a la fresca.

Per a informació i reserves truqueu al 93 804 91 64 o bé info@tocsdart.com

dijous 26 de juliol

jazz

jazz i soparet a la fresca
Sopar d'estiu a l'estil mediterrani amb la cuina de Grup Jardí, tot escoltant el millor
repertori de Jazz Trio Clàssic amb la veu de la Nua, acompanyada dels músics Pol
Sánchez amb guitarra de jazz i Carles Domingo a la bateria que ens oferiran un repertori
d’estàndars i clàssics del jazz.

Per a informació i reserves truqueu al 93 804 91 64 o bé info@tocsdart.com

dijous 23 d’agost

Hora taller de 19 a 21 h
Sopar a partir de les 21 h
Preu taller més sopar: 35€

Només sopar:  25€ (per als acompanyants
o amics que vulguin venir a sopar)

Hora sopar 20,30 h
Projecció pel·lícula: 22 h
Preu sopar més pel·lícula: 30€

Hora: 21,30 h
Preu sopar més concert: 35€

i encara més novetats!
Setembre arribarà amb una fantàstica NIT AFRICANA a Sesoliveres per col·laborar
amb una ONG.
Per als amants de la fotografia, els viatges i l'art africà, us descobrirem tot un món
de misteris, colors i paisatges.
I per arrodonir un autèntic sopar africà de la mà del nostre xef Jordi Solà i el seu equip
que a través dels seus plats ens transportaran a meravellosos indrets del cor d'Àfrica.

setembre

Us esperem també amb una nova sessió de
Cine Kubb amb sopar temàtic i projecció de
la pel·lícula americana Julia&Julie
protagonitzada per Meryl Streep.

Us en mantindrem informats.
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