
Menús de Nadal  2022



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

MAJESTIC HOTEL & SPA BARCELONA

24
Desembre

202 2

Sopar de Nit de Nadal
Aperitiu del Majestic:

Cornet cruixent d’alga nori amb tartar de salmó i tobiko
Croqueta de cua de vaca  

Mini mollet de pop i papada 

Sopa bullabesa de peix i marisc   

Galantina d’ànec i pollastre de corral amb festucs, 
trompetes de la mort, foie gras i gelatina d’oloroso.

  

Llenguado amb salsa de rostit,
textures d’api i tòfona negra

Tronc de Nadal de Selva Negra     

   

Torrons i neules amb nata muntada     

   

AA Cau d’en Genís Cuvée Majestic 2021, D.O. Alella
Orbus Cuvée Majestic 2016, D.O. Alella

Mirgin Gran Reserva Cuvée Majestic 2016, D.O. Alella

Suplement de 40 € per ampolla de
champagne Moët & Chandon
Aigua, refrescs, cafès i infusions

Preu: 125 € per persona (IVA inclòs)

De 20:00 a 22:30h
Restaurant SOLC



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

MAJESTIC HOTEL & SPA BARCELONA

25
Desembre

202 2

Dinar de Nadal
Aperitiu del Majestic:

Tartar de viera amb llima, soja i sèsam; air baguette 
amb pastrami; Gilda de bacallà, anxoves i piparra dolça 

Lo millor del mar:  Ostra del Delta, navalla gallega, 
gamba vermella i llagostí del Delta  

Terrina nadalenca de pularda amb foie gras d’ànec i 
gelée de ratafia 

Petita marmita de crema de nècores 
i croûtons de safrà 

Llobarro en costra de pasta de full i salsa Chorón 

Mini tournedó de vedella al Cafè de París   

Buffet de postres:
Tarta de xocolata i avellana Jean Marie Hiblot 

Tronc de Nadal
Tartaleta de llimona

Milfulles de vainilla i caramel 
Les nostres cookies 

Torrada de Santa Teresa amb caramel 
Torrons i neules amb nata Muntada

AA Cau d’en Genís Cuvée Majestic 2021, D.O. Alella
Orbus Cuvée Majestic 2016, D.O. Alella

Mirgin Gran Reserva Cuvée Majestic 2016, D.O. Alella
 

Suplement de 40 € per ampolla de
champagne Moët & Chandon
Aigua, refrescs, cafès i infusions

Preu: 135 € per persona (IVA inclòs)

De 13:00 a 16:00h
Restaurant SOLC



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

MAJESTIC HOTEL & SPA BARCELONA

29
Desembre

202 2

Dinar de Sant Esteve
Aperitiu del Majestic:

Escopinyes, musclos, anxoves,
boquerons en vinagre i olives

Croqueta de bou de mar i cabra de mar

Pa de coca amb pastrami i mostassa antiga 

Escudella barrejada amb pilota i galets

Caneló de pollastre ecològic trufat de Sant Esteve

Rap amb llagostins i bolets amb pernil ibèric 

El nostre Banoffee; cremòs de caramel, cake de 
plàtan i mousse de vainilla  

Torrons i neules amb nata Muntada 

AA Cau d’en Genís Cuvée Majestic 2021, D.O. Alella
Orbus Cuvée Majestic 2016, D.O. Alella

Mirgin Gran Reserva Cuvée Majestic 2016, D.O. Alella

Suplement de 40 € per ampolla de
champagne Moët & Chandon
Aigua, refrescs, cafès i infusions

Preu: 120 € per persona (IVA inclòs)

De 13:00 a 16:00h
Restaurant SOLC

9



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

MAJESTIC HOTEL & SPA BARCELONA Menú en Sala Privada
Aperitiu del Majestic:

Escopinyes, musclos, anxoves, boquerons
en vinagre i olives

Croqueta de bou de mar i cabra de mar
Pa de coca amb pastrami i mostassa antiga 

   
Escudella barrejada amb pilota i galets

Caneló de pollastre ecològic trufat de Sant Esteve

  

Rap amb llagostins i bolets amb pernil ibèric  

El nostre Banoffee; cremòs de caramel, cake de 
plàtan i mousse de vainilla  

   

Torrons i neules amb nata muntada  

   

AA Cau d’en Genís Cuvée Majestic 2021, D.O. Alella
Orbus Cuvée Majestic 2016, D.O. Alella

Mirgin Gran Reserva Cuvée Majestic 2016, D.O. Alella

Suplement de 40 € per ampolla de
champagne Moët & Chandon
Aigua, refrescs, cafès i infusions

Preu: 120 € per persona (IVA inclòs)

Preu de lloguer de  sala a consultar

25 - 26
Desembre

202 2
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En cas d’ intolerància o al·lèrgia alimentària, si us plau comuniqui-ho a l’hora d’ efectuar la reserva.

MAJESTIC HOTEL & SPA BARCELONA

24 
Desembre

202 2

Menú infantil 

Sopa de pollastre i fideus 

Daus de rap arrebossats  

Escalopí de filet de vedella amb patates fregides

Bola nadalenca de xocolata i caramel 

Festival de llaminadures amb petazetas 

Aigua i refrescs

Preu: 49 € per nen/a*  (IVA inclòs)

*Nens de 3 a 11 anys

De 20:00 a 22:30h
Restaurant SOLC



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

MAJESTIC HOTEL & SPA BARCELONA

25 - 26
Desembre

202 2

Menú infantil 

Sopa de pollastre i fideus 

Daus de rap arrebossats  

Escalopí de filet de vedella amb patates fregides

Bola nadalenca de xocolata i caramel 

Festival de llaminadures amb petazetas 

Aigua i refrescs

Preu: 49 € per nen/a*  (IVA inclòs)

*Nens de 3 a 11 anys

De 13:00 a 16:00h
Restaurant SOLC

9



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

MAJESTIC HOTEL & SPA BARCELONA

31
Desembre

202 2
Pernil ibèric de gla Carrasco tallat a ganivet

Macaron de foie gras d’ànec i anguila fumada
Steak tartar de vaca ecològica de Lleida 

Pa de vapor amb mantega i tòfona negra 
melanosporum 

Roast beef de rap en coca de pasta de full amb 
porros, maionesa de safrà i caviar Oscietra

Turbot a la brasa al forn de carbó amb pil-pil de 
carxofes 

Filet de vedella del Pallars a la bordelesa i 
parmentier amb formatge blau de la Garrotxa

Mousse de xocolata, praliné d’avellana i caramel de 
Guanaja

Arbre de xocolata amb torrons, neules i petits fours 
de San Silvestre 

Champagne: Ruinart Brut A.O.C. Champagne
AA Cau d’en Genís Cuvée Majestic 2021, D.O. Alella

Roda Reserva 2018, D.O.Ca. La Rioja
Ruinart Blanc de Blancs Magnum Brut A.O.C. Champagne

Aigua, refrescs, cafès i infusions

Preu adult: 385 € per persona (IVA inclòs)

De 20:30h a 03:00h 
Barra lliure de 00:00h a 03:00h

Actuació musical en viu + DJ

Saló Mediterrani

 Sopar de Cap d’Any
al Saló Mediterrani



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

MAJESTIC HOTEL & SPA BARCELONA

31
Desembre

202 2Ostres del Delta a la crema sabaiona de cava

Pernil de gla tallat a ganivet i terrina de foie gras de 
l’Empordà amb pa de massa mare torrada al forn de 

carbó

Angules del Delta al pil-pil d’all tendre i ou trencat de gallineta

Ragoût d’escamarlans de Vilanova amb petits vegetals 
i salsa de vi Chardonnay

Suprema de llobarro salvatge amb un vel de caviar 
Oscietra i salsa de mantega blanca

Filet de bou de ‘’El Capricho’’ amb
tòfona negra de Vic 

Cacau Komuntu 80% i fulles de pa d’or

Petits fours amb vainilles de Bourbon i de Tahití

Ruinart Blanc de Blancs Magnum Brut A.O.C. Champagne
Belondrade y Lurton Magnum 2020 D.O. Rueda 

Olivier Leflaive Meursault 2018 
A.O.C. Côte de Beaune, Bourgogne 

Dominio de Pingus Flor de Pingus 2018 
D.O. Ribera del Duero

Alta Alella Dolç Mataró D.O. Alella
Dom Pérignon Brut A.O.C 

Aigua, cafè, cotilló i raïms de la sort

Preu: 585 € per persona (IVA inclòs)

De 20:30h a 23:30h 
Restaurant SOLC

Festa a la sala Mediterráneo de 23:30h a 03:00h 

Sopar de Cap d’Any
al Restaurant SOLC



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

MAJESTIC HOTEL & SPA BARCELONAMenú Infantil Cap d’Any 
31

Desembre

202 2
Pernil de gla

Patates xips i olives farcides
Croquetes de pollastre

Gambes a la gavardina 

Caneló de pollastre de granja

Llibret de pernil i formatge

Majestic Magnum

Festival de llaminadures 
Festival amb petazetas 

Aigua i refrescs, cotilló i raïms de la sort

Preu: 285 € per nen/a*  (IVA inclòs)

*Nens de 3 a 11 anys

De 20:30h a 23:30h 

Restaurant SOLC
Salón Mediterráneo



BON NADAL I FELIÇ ANY NOU

Passeig de Gràcia 68 • 08007 Barcelona, Spain
Tel. +34 93 488 17 17

navidad2022@hotelmajestic.es • www.hotelmajestic.es


