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El Museu de Lleida ha dissenyat una nova experiència gastronòmica en 
el marc de l’exposició Se’n parlave... i  n’hi havie, una mostra itinerant 
sobre el fenomen de la bruixeria al Pirineu i  les Terres de Ponent. 
En aquesta ocasió, Les Nits bruixes, ens aproparan al món de la 
bruixeria i  de les ar ts amoroses de la mà de la fi lòloga i  investigadora 
especialitzada en bruixeria i  etnobotànica,  Júlia Carreras Tor t.

8es. NITS GASTRONÒMIQUES

DEL MUSEU DE LLEIDA

NITS DE BRUIXES 
Una experiència gastronòmica afrodisíaca
SOPARS ELS DIES 16 I  23  DE GENER /  21.00 h



Preu
25€

 Reser ves

Places l imitades

Cal  reser va prèvia

Les  reser ves  només es  mantindran durant  48h;  s i  en e l  termini  esmentat  no es 

real i tza  e l  pagament,  les  p laces  tornaran a  estar  a  la  venda.

 Més informació

www.museudel leida.cat

Tel.973 283075 /  reser ves@museudel leida.cat

Col· labora

Des del principi dels temps l’ésser humà ha buscat millorar el seu rendiment 

sexual, ja sigui per poder concebre més fills i augmentar la fertilitat, com per, 

des d’una visió més moderna, tenir un sexe més satisfactori. Així, al llarg dels 

anys, ha realitzat una recerca constant d’aliats per millorar les arts amatòries. 

És per aquest motiu que sempre s’ha buscat a la dieta aquest petit reforç 

desitjat. Els aliments afrodisíacs són, per definició, aquells que estimulen el 

desig sexual gràcies al seu efecte i a les seves propietats nutricionals. 

Les Nits bruixes començaran amb una visita guiada a l’exposició, per després 

gaudir d’un menú degustació al restaurant del museu, Forquilla i Cullera, on 

el cuiner, Augusto Rodríguez, ens farà una proposta de plats cuinats amb 

diversos ingredients afrodisíacs originaris de diferents parts del món.

MENÚ 

Aperitius:
Guacamole

Musclos

1er plat
Sopa de llenties, carbassa i espècies

2n plat
Pollastre al vi amb tomates, espècies i 

herbes amoroses

Postres
Nèctar de l’Olimp (Raïm amb formatge 

i mel)
Vi de Damiana (Moscatell amb flors 

macerades de damiana)

- Pa, vi i aigua-


