
Confira a programação. Programe-se!
21 de novembro - Workshop sobre espumantes, 18h, Soccer Bar
22 de novembro - Última etapa do ranking de Truco, 17h30, Soccer 
Bar
27 de novembro - Final do Ranking de Poker 2019, 18h, Soccer Bar
29 de novembro - Sexta Especial - Anos 80, 22h às 04h, Centro de 
Eventos
29 de novembro - Truco 2º turno, 2h da madrugada, Soccer Bar
30 de novembro - 9º Viking Collectors, das 13h às 18h, em frente ao 
Ginásio
30 de novembro – Excursão ao Parque Aquático Cascaneia, em 
Gaspar/SC, saída às 6h, na AV

Tem sushi e sashimi no 
cardápio!
O Cozinha Fácil de novembro traz uma programação 
especial para quem gosta de comida oriental. A 
proposta do Chef Tony é trazer a teoria e a prática 
para a sala de aula. Venha conferir um pouco da 
história da gastronomia oriental e aprender a fazer 
sushis e sashimis com um mestre do sabor. O 
encontro terá apostila digital e degustação dos 
pratos preparados. Mas é melhor se apressar. A aula 
é na próxima segunda-feira, dia 25/11, às 18h, no 
Salão de Festas. Inscrições no site da AV. Vagas 
limitadas!

Mais informações
No 3317-8990, após às 14h30
Visite a nossa webpage www.associacaoviking.com.br

O seu Clube para estar em 
contato com a Natureza

Agenda

Sexta-feira: encerramento do 
Truco do 1º turno
No dia 22, tem o último encontro de 2019 do 
Ranking de Truco 2019. Você não vai querer 
ficar de fora dessa alegria, não é mesmo? O 
encontro começa às 17h30, no Soccer Bar. 
Para participar das disputas é só chegar um 
pouco mais cedo e se inscrever. A atividade é 
gratuita.

Inscreva seu carro antigo
Já temos dezenas de carros inscritos, mas 
esperamos ver você também no 9º Viking 
Collectors que será no dia 30 de novembro 
(sábado). Um momento que já está se tornando 
tradição na AV! Se você é colecionador, inscreva 
seu carro no site da AV e compartilhe sua relíquia 
com outros admiradores. O evento vai das 13h 
às 18h, com muito rock e food trucks.
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Desvende o segredo dos 
espumantes
Nesta quinta, 21/11, às 19h, no Soccer Bar, 
a AV convida você para uma nova rodada de 
cultura e com o sommelier André Porto. A 
proposta é explorar a história do Champagne e 
os vários métodos de produção dos espumantes, 
conforme cada região produtora. Ainda há 
algumas vagas para o workshop. Informações e 
inscrições no site da AV


