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COL·LABOREN

AMB EL SUPORT DE

CaragolTour2017

Descobreix tot el sabor de l’Aplec del
Caragol de Lleida, la festa gastronòmica més
important de Catalunya, en la catorzena edició
del Caragol Tour. Lloret de Mar (Girona), Madrid
i Sant Esteve Ses Rovires (Barcelona) coneixeran
la festa a través d’un menú de degustació amb què
els alumnes de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida
oferiran una visió molt personal de la gastronomia del
caragol.
Una agradable presentació del XXXVIII Aplec del Caragol
que se celebrarà els dies 26, 27 i 28 de maig de
2017, a Lleida. Tres dies en què 13.000 participants
agrupats en 102 penyes gaudiran d’un festí en què es
consumiran 12 tones de caragols. Festa d’Interès Tu
rístic Nacional (estatal) i Festa Tradicional d’Interès
Nacional (Catalunya), l’Aplec és la millor forma de
conèixer Lleida, la seva gastronomia i la seva gent.

27 de març (GI)

Lloret de Mar

13.30h L’Arrosseria
C/Antilles 5
(Platja de Fenals)

Es
pe
rem que aques
ta barreja de sabors us
apropi la festa de l’Aplec del Caragol. “Bon
profit!”, ens veiem a Lleida.

24 d’abril

Madrid

13.30h Paradis Madrid
C/ Marqués de Cubas, 14

El caragol és un símbol ancestral de la cuina de Lleida.
Envoltats d’horta i fruiters, els lleidatans hem convertit
el caragol en protagonista absolut de la taula. Per això,
lluny d’estar una mica en desús o reservat als turistes, és
un plat habitual de les cartes dels nostres restaurants i
element indispensable en la cuina, tradicional i d’autor,
local.
Com a mostra, el menú dissenyat i elaborat pels
alumnes de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de
Lleida que podran degustar en aquest
Caragol Tour 2017.

8 de maig (BCN)

Sant Esteve Ses Rovires

13.30h Restaurant Can Amat
Urbanització Can Amat. C/ Montnegre s/n

S’accedeix als
menús inaugurals,
exclusivament,
mitjançant invitació
i prèvia confirmació
de reserva.

