
S A N M I G U E L R E C 0 M A N A

Apassionats de la neu i de la cervesa
SAN MIGUEL OFEREIX UN MARIDATGE GASTRONOMIC EN SIS DE LES PRINCIPALS PISTES D’ESO.Ui DE CATALUNYA I ANDORRA

No ens enganyem: tot i que
molta gent gaudeix de l’esqui
i l’snowboard durant aquests
mesos de l’any, gran part
dels visitants de les estaci-
ons d’esqul tenen un altre
aHicient per deixar la ciutat
durant uns dies i pujar a la
muntanya. 1 6s que els mo-
ments d’apr&-ski ens per-
metes relaxar-nos, parlar
amb els amics i combinar tot
l’exercici fisic que hem re-
alitzat amb moltes rialles i
bon humor. Precisament per
aix6, San Miguel ha deci-
dit retre homenatge als mo-
ments d’apr~s-ski amb una
nova experibncia a peu de
pista que combina cuina de
muntanya, cervesa, mfisica i
molta diversid.

]lnima exploradora
Segur que recordeu d’algu-
na pel.llcula o d’alguna foto-
grafia antiga la imatge dels
antics campaments base, uns
establiments pensats per es-
capar del fred i donar refugi
a esquiadors i esquiadores.
Arab aquesta idea en ment,
San Miguel aterra ales esta-
cions de La Molina, Masella,
Bol Tatill, Baqueira Beret, Es-
pot i Grandvalira fins al marg

de12019 i les converteix en un
punt de trobada essencial per
a tota la gent d’esperit explo-
rador. Es tracta d’un original
campament base amenitzat
amb mfisica en directe (rant
de grups musicals com de DJs
convidats), amb una propos-
ta gastronbmica especialment
pensada per als m~sfoodies.
AiM doncs, hi trobareu un
complert menfi inspirat en la
gastronomia tlpica de la mun-
tanya, amb un maridatge de
tres de les varietats m~s fa-
moses de la marca.

SAN MIGUEL TREU UNA
NOVA EDICl0 AMB UN
DISSENY INSPIRAT EN
LA MUNTANYA I ELAN,CA
UN SORTEIG DE FORFETS
DOBLES PER GAUDIR DE

LES MILLORS ESTAClONS

Tres grans propostes
Entre les cerveses que podreu
tastar, trobem la Selecta, que
destaca per la seva amargor
i subtils notes torrades; l’Es-
pecial, elaborada amb un pro-
c~s de maduraci6 en fred que
integra els sabors i els dota
de m6s persist~ncia (aim corn

::DOBLE?.

l
Estacions
participants

PER SABER-NE MCS

MASELLA
Masella
(Girona)
9/2/20:19

ESPOT
Espot
(Lleida)
23/2/2019

LA MOLINA
Alp (Girona)
2/3/2019

BOiTAOLL
TaQll
(Lleida)
16/3/2019

GRANDVALIRA
Andorra
Data pendent de confirmaci6

amb d’una intensa aroma
a cereal); i la Manila, l’til-
tima innovacid de San Mi-
guel, que ~s una cervesa
amb una acurada selecci6
de lhlpols aromhtics que
confereixen un sabor finic i
una aroma floral.

Una edici6 especial
A mds, San Miguel celebra
aquestes dates tan espe-
cials arab una nova edici6
limitada, que compta amb
un disseny inspirat en la
muntanya i l’apr~s-ski. I
no nom~s aix6, perqu~ la
marca cervesera tamb~
llanqa un sorteig de forfets
dobles per gaudir de les
millors estacions d’esqui
del territori. Per aconse-
guir aquest premi, haureu
de buscar elpincode que
apareix estampats ales
etiquetes, registrar-lo al
web oficial de San Miguel i
comprovar si el codi ~s un
dels premiats. Un aHicient
m~s per gaudir d’aquesta
deliciosa cervesa d’esperit
aventurer i transgressor
que us espera a peu de
pistes amb una proposta
finica de bona gastronomia
i millor mtlsica.
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