
MENU PER A GRUPS NADAL 2019



En cas d’intolerància o al·lèrgia alimentària, si us plau comuniqui-ho a l’hora d’efectuar la reserva

MAJESTIC HOTEL & SPA BARCELONA

Cruixent de mel i sobrassada del Xesc Reina 

Choux de foie mi cuit amb Oporto reduït   

Croqueta de rostit  

Salmó fumat i crema de formatge de cabra

Coca d’Argentona amb pernil de gla    

Pa bao de tonyina a l’estil asiàtic 

Canelons de pollastre ecològic de La Torre d’Erbull   

Carxofes cruixents, cremoses i confitades, amb vieires i pernil ibèric 

Sopa d’escudella barrejada amb galets farcits de pilota     

Ou de gallina amb crema de tòfona d’Osona i patata 

Crema de rap amb llagostins, arròs i pa cruixent de safrà

Ravioli de bolets de temporada amb pernil ibèric i gambes

Aperitius

Primers



En cas d’intolerància o al·lèrgia alimentària, si us plau comuniqui-ho a l’hora d’efectuar la reserva

MAJESTIC HOTEL & SPA BARCELONA

Pollastre de pagès amb escamarlanets de platja i picada 
Espatlla de xai de llet amb prunes seques i patates del bufet     
Llom de bravatell madurat, cansalada, piquillos, castanyes i

salsa de vi del Priorat     
Rap guisat amb albergínies i bolets d’hivern 

Vieires amb gnocchis de carbassa, llagostins i sèrum de parmesà 
Llom de lluç amb algues i pèsols

Textures de cítrics i gelat d’avellana     
Pa de pessic i cremós de xocolata, gelat de vainilla de Bourbon i teula 

cruixent    
Tronc cruixent d’avellana amb caramel de xocolata amb llet i mousse de 

xocolata blanca      
Pastís Majestic de praliné i avellana      

Cheesecake exòtic 

Cafè, torró i neules

�

Segons

Postres

Bodega 1

Preu: 64 € per persona (IVA no inclòs)
*Si us plau, esculli el mateix primer, segon i postres per a tots els convidats*



En cas d’intolerància o al·lèrgia alimentària, si us plau comuniqui-ho a l’hora d’efectuar la reserva

MAJESTIC HOTEL & SPA BARCELONA

Durant el cocktail...

AQUEST ANY, LI RECOMANEM 

Estació de Mojitos variats 3 € per persona
Barra de formatges artesans i
selecció de vins  3 € per persona

Ja a la taula...

Pernil ibèric de gla 
amb coca de vidre per a compartir 8 € per persona

Abans de les postres...

Una copeta fresca
(el nostre gintònic o la nostra pinya colada) 3 € per persona



En cas d’intolerància o al·lèrgia alimentària, si us plau comuniqui-ho a l’hora d’efectuar la reserva

MAJESTIC HOTEL & SPA BARCELONA

Aperitius

Tapa de coca de poma caramel·litzada i mi cuit de foie gras 3 €/pers.
L’hort del Majestic 2 €/pers.
Éclair vegetal 2 €/pers.
Causa peruana amb còctel de marisc 3 €/pers.
Broqueta de pop i cansalada 2 €/pers.

PLATS I PROPOSTES ADDICIONALS

Estacions

Pernil ibèric 5J amb llescador, servit amb pa amb tomàquet 
(100 persones) 

650 €

Bufet de marisc fresc (ostres, cargols de mar i navalles) 7 €/pers.

Buffet japonès (sushi, makis, niguiris) 7 €/pers.

Bufet d’arròs amb sèpia i pop 4 €/pers.

Bufet d’arròs amb ceps i parmesà 3 €/pers.

Bufet d’arròs sec d’espardenyes 5 €/pers.

Taula de formatges locals artesans 3 €/pers.

Estació de ceviche i tiraditos  4 €/pers.

Estació Middle East * 
(hummus, amanida de cogombre, taboulé, tagín de xai)

3 €/pers.

La llauna Majestic (Conserves especials, llaunes escollides, 
xips de verduretes, cañaíllas, banderilles)

4 €/pers.

* Productes amb certificat Halal



En cas d’intolerància o al·lèrgia alimentària, si us plau comuniqui-ho a l’hora d’efectuar la reserva

MAJESTIC HOTEL & SPA BARCELONA

Primers

Làmines de carbassó amb bacallà i pebrots de Lodosa 3 €/pers.
Amanida de corbina marinada, envinagrats, cogombret, 
anxova, tomàquet i patata ratte 3 €/pers.
Còctel de gambes de la Barceloneta, alvocat, mini 
tomàquets i poma àcida 7 €/pers.

Segons

Mignon de vedella amb bolets de temporada,
patates a las fines herbes i salsa de pebre verd 

4 €/pers.

Xai de llet de Girona, pesto a les fines herbes i 
gnocchis de farigola llimonera 

5 €/pers.

Filet de vedella amb foie gras, premsat de patates i 
formatge Idiazabal

7 €/pers.

Llamàntol amb rap a l’americana 9 €/pers.

Copetes de PrePostres

Sorbet de cava rosat Torelló Pàl·lid i cítrics 3 €/pers.
La nostra pinya colada amb escuma de coco 3 €/pers.
Fruits vermells, iogurt i xocolata 4 €/pers.
Cítrics amb pesto de menta i coco 4 €/pers.
El nostre gintònic fresquet 3 €/pers.
L’Exòtica 4 €/pers.

Postres

La galàxia de xocolata 5 €/pers.



En cas d’intolerància o al·lèrgia alimentària, si us plau comuniqui-ho a l’hora d’efectuar la reserva

MAJESTIC HOTEL & SPA BARCELONA

Espumós: Codorniu Prima Vides, Blanc de Blancs, Cava
Blanc: Desig, Terra Alta
Negre: Desig, Terra Alta

Cervesa, aigua, refrescs, cafè i te

Whiskies, ginebres, roms, vodkes clàssics i premium
Selecció de tequila i licors*
Brandy, Cognac i Armagnac

Cerveses i refrescs

32 € per persona (2 hores)
14 € per persona i hora suplementària

*Si us plau, pregunti al nostre equip per la selecció de licors 

Espumós:Torelló Brut Edición Majestic, Corpinat
Blanc: Menganito, Rueda

Negre: Abadal Crianza, Pla de Bages
Cervesa, aigua, refrescs, cafè i te

Espumós: Juvé & Camps Millesimé, Cava
Blanc: AA Cau d´en Genis Cuvée Majestic, Alta Alella

Negre: Furvus, Montsant
Cervesa, aigua, refrescs, cafè i te

Bodega 1 (inclosa)

Bodega 2 (4 €/persona)

Bodega 3 (6 €/persona)
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El preu indicat per persona no inclou l’ IVA i s’ha d’afegir al preu del 
menú.

La ornamentació nadalenca bàsica, les minutes i las fundes de les 
cadires estan incloses en el preu.

El servei de guarda-roba té un preu de 180 € per esdeveniment, IVA 
inclòs.

La decoració de llums nadalenques addicional, des de 150 €, IVA 
inclòs.

En cas d’intolerància o al·lèrgia alimentaria, si us plau comuniqui-ho a 
l’hora d’efectuar la reserva.

Condicions

Contacte

groups@hotelmajestic.es
 

Telf: 93 488 17 17
 

www.hotelmajestic.es
 

Majestic Hotel & Spa Barcelona
Passeig de Gràcia, 68

08007 Barcelona



BON NADAL I FELIÇ ANY NOU


