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L’exposició “Imago Urbis. La Lleida del segle XVI” ens 

dona l’opor tunitat de conèixer un dels llibres cabdals 

de la gastronomia catalana: “El llibre del Coc”. El xef 

del Parador de Lleida, Paco Vidal, presentarà un menú 

inspirat en aquest receptari català del segle XVI. L’àpat 

serà dinamitzat pel gastrònom Toni Massanés, director 

general de la Fundació Alícia.

10es. 
NITS GASTRONÒMIQUES
DEL MUSEU DE LLEIDA

EL LLIBRE DEL 
COC I LA CUINA 
DEL SEGLE XVI
7 d’abri l  de 2022 /  20.00 h



PUNT DE TROBADA I  INICI  DE L’ACTIVITAT

Museu de L le ida (c.  Sant  Cr ist ,  1 ) ,  a  les  20.00 h

LLOC DEL SOPAR

Restaurant del  Parador  de L le ida (c.  Caval lers,  15,  L le ida)
Hora prevista inic i  del  sopar,  21.00 h

PREU
40€

RESERVES

Places l imitades.  Cal  reser va prèvia 
reser ves@museudel le ida.cat

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

es  real itza e l  pagament, les  places tornaran a  estar  disponibles.

L’experiència gastronòmica, que ens descobrirà una cuina 

catalana singular i diversa, s’iniciarà amb una visita guiada 

a càrrec de les comissaries de l’exposició, Esther Balasch i 

Carmen Berlabé. Tot seguit, ens traslladarem al Parador de 

Lleida per gaudir de les receptes reinterpretades del “Mestre 

Robert”, autor del llibre del Coc i cuiner del rei Ferran de 

Nàpols.

MENÚ 

Aperitiu
Flam cremós d’albergínia a la flama, cremós de 

formatge “Suau de Clua”, microbrots de coriandre 
fresc i microceba vermella 

Entrant
Crema de carabassa amb ceba caramel·litzada i toc 

de canyella, ou a baixa temperatura i escuma de 
formatge i llet de cabra

Principal
Lluç amb salsa infusionada amb safrà i texturizada, 

emulsió d’ametlla crua amb oli d’arbequina i 
vinagre de cava rosat, sorra d’ametlla i julivert, 

amb oli aromatitzat de canyella.

Postres
Crema dolça d’ametlla amb llet de cabra, farina 
d’arròs i toc de safrà, gelat de pinyons, specolous, 

panses i escuma de canyella

Vins
 Raimat Abadia 2019. D. O. Costers de Segre

Raimat Chardonnay 2020. D. O. Costers del Segre

- Pa i aigua-

COL·LABORA


