
MENÚS PER A  GRUPS 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

Blini de pop amb sofregit gallec

Barreta cruixent de pernil ibèric

Ferrero de foie
Croqueta melosa de bolets

Mini brioix de chili crab

Aperitius

Sopa tradicional de escudella barrejada
amb galets farcits de pilota

Caneló de pollastre de granja amb suc de rostit i bolets

Coca de pasta de full amb escabetx suau de 
pollastre de corral i rovellons

Amanida de rap temperat amb pa de romesco
i emulsió d’ametlles i all tendre 

Primers

ELS NOSTRES MENÚS DE MIGDIA
O VESPRE/NIT SERVITS A TAULA:



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

MAJESTIC HOTEL & SPA BARCELONA

Tarrina de pollastre de Pagès, amb prunes, festucs i foie gras
Pop rostit amb papada d’ibèric, bolets de la cistella i suc de rostit

Llom de bacallà amb les seves cocotxes i crema lleugera de patata i julivert

Cua de rap amb patates al safrà i refregit de pernil ibèric

Salmó lleugerament fumat, curri verd de coco i poma a la vainilla

Ànec canetó rostit amb peres, prunes i orelluts

Tronc nadalenc Selva Negra

Copeta de fruits vermells amb gelat de nata

Pastís exòtic de pinya, vainilla i fruita de la passió

Copa de pinya colada amb escuma de coco

Cremós de xocolata amb cafè, gelat de sarraí
i merenga d’avellana

Pastís de xocolata i avellanes de Jean-Marie Hiblot

Cafè, te, torrons i neules

�

Segons

Postres

Celler 1

Preu: 80 € per persona (IVA no inclòs)
*Si us plau, triï un primer, un segon i unes 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

AQUEST ANY LI RECOMANEM
(Preu addicional al preu del menú per persona i referència)

Espatlla de xai de llet de Girona amb tubercles i ceps +4€/pers.

Garrí cruixent amb cítrics i escal·lònies +6€/pers.

Pit de pollastre de pularda amb foie gras saltat i cebetes dolçes +4€/pers.

Filet de vedella amb salsa de ceps i premsat de patates +6€/pers.

Segons

Galantina d’ànec, foie gras i trompetes de la mort
amb gelée de Pedro Ximénez +4€/pers.

Amanida d’alvocat amb gambes de la Barceloneta
i mini tomàquets +7€/pers.

Caneló de carabassó amb rap, llagostins
i salsa Nantua +4€/pers.

Primers
Una copeta refrescant abans de les postres 4€/pers.

(el nostre gintònic o la nostra pinya colada)
Sorbet de cava rosat Torelló Pàl·lid i cítrics 6€/pers.

La nostra pinya colada amb escuma de coco 6€/pers.
Fruites vermelles, iogurt i xocolata 6€/pers.
Cítrics amb pesto de menta i coco 6€/pers.

El nostre gintònic fresquet 6€/pers.
La Exòtica 6€/pers

La galàxia de xocolata 6€/pers.

Copetes de Prepostre

Postre



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

MAJESTIC HOTEL & SPA BARCELONA

Barreta cruixent de pop i pebre roig

La nostra versió d’Oreig amb puré de parmesà

Panet amb pernil ibèric

Ferrero de foie micuit

Coca de pularda del Berguedà amb cebetes i bolets d’hivern

Minipatates braves

Llagostí cruixent amb romesco

Caneló nadalenc de pollastre de granja amb la salsa del rostit

Risotto de bolets de temporada al parmesà

Taco de pollastre ecològic amb guacamole

Brioix de papada de porc ibèric i mostassa

Croqueta de carn d’olla

Llom de bacallà amb mongeta del ganxet

Pasta de full de secret de porc ibèric amb boletus i ceba confitada

Tió de Nadal de xocolata i avellanes

Pasta de full de crema i fruites vermelles

Torrons i neules

Menú 1

Les Tapes

Los Postres...

Bodega 1

OPCIONS MENÚ COCKTAIL (SERVIT DEMPEUS):

Preu: 80 € per persona (IVA no inclòs) 

�

Barra especial de vins i refrescs, cerveses, cava i aigua



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

MAJESTIC HOTEL & SPA BARCELONA

Barreta cruixent de pop i pebre vermell

La nostra versió de l’Oreo amb puré de parmesà

Panet amb pernil ibèric

Bombó de foie-gras semicuit

Coca de pularda del Berguedà amb cebetes i bolets d’hivern

Minipatates braves

Llagostí cruixent amb romesco

Caneló nadalenc de pollastre de granja amb la salsa del rostit

Risotto de bolets de temporada amb parmesà

Taco de pollastre ecològic amb guacamole

Brioix de papada de porc ibèric i mostassa

Croqueta de carn d’olla

Sablé d’albergínia, samfaina i tòfona negra

Vieira, nyoqui de carbassa i sèrum de parmesà

Rosbif de filet de vedella amb ceba dolça i bolets

Copeta valenciana de cítrics

Tió de Nadal de xocolata i avellanes

Pasta de full de crema i fruites vermelles

Torrons i neules

OPCIONS MENÚ COCKTAIL (SERVIT DEMPEUS):

Preu: 88 € per persona (IVA no inclòs) 

Barra especial de vins i refrescs, cerveses, cava i aigua

Menú 2

Les Tapes

Les Postres...

Celler 1

�



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

MAJESTIC HOTEL & SPA BARCELONA

Barreta cruixent de pop i pebre vermell

La nostra versió de l’Oreo amb puré de parmesà

Panet amb pernil ibèric

Bombó de foie-gras semicuit

Coca de pularda del Berguedà amb cebetes i bolets d’hivern

Minipatates braves

Llagostí cruixent amb romesco

Caneló nadalenc de pollastre de granja amb la salsa del rostit

Risotto de bolets de temporada amb parmesà

Taco de pollastre ecològic amb guacamole

Brioix de papada de porc ibèric i mostassa

Croqueta de carn d’olla

Sablé d’albergínia, samfaina i tòfona negra

Caneló d’alvocat i tàrtar de tonyina

Rap al forn amb patates i refregit d’alls

Pithivier de colomí i guatlla amb pasta brick

Copeta valenciana

Tió de Nadal de xocolata i avellanes

Pasta de full de crema i fruites vermelles

Torrons i neules

OPCIONS MENÚ COCKTAIL (SERVIT DEMPEUS):

Preu: 96 € per persona (IVA no inclòs) 

OBSERVACIONS PER MENÚS DE COCKTAIL
- Si se serveixen cafès, infusions i petits fours, el menú tindrà un suplement de 5 €.
- Aquest menú se servirà per a un mínim de 25 persones.
- El preu de servei estimat és de 90 minuts. Si es desitja allargar aquest servei, tindrà un cost
  addicional.

Barra especial de vins i refrescs, cerveses, cava i aigua

Menú 3

Les Tapes

Les Postres...

Celler 1

�



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

MAJESTIC HOTEL & SPA BARCELONA

Cava: Codorniu Prima Vides, Blanc de Blancs, Cava
Blanc: Desig, DO Penedès, D.O. Terra Alta
Negre: Desig, DO Penedès, D.O. Terra Alta

Cervesa, aigua i refrescs

Whiskies, ginebres, roms, vodkes clàssics i prèmium
Selecció de tequiles i licors*
Brandy, Cognac i Armagnac

Cerveses i refrescs

34 €/pers. (2 hores)
16 €/ per hora pers.

*Demani més informació sobre la selecció de licors al nostre equipCava: Juve & Camps Cinta Púrpura, D.O. Cava
Blanc: Menade, D.O. Rueda

Negre: Abadal Matis, D.O. Pla de Bages
Cervesa, aigua i refrescs

Cava: Juvé & Camps Millésime, D.O. Cava
Blanc: AA Cau d´en Genis Cuvée Majestic, D.O. Alella

Negre: Furvus, D.O. Montsant
Cervesa, aigua i refrescs

Celler 1 (inclosa)

Celler 2 (11 €/persona)

Celler 3 (22 €/persona)

1 Gintònic “After Dinner” Bombay Sapphire, tònica amb un toc de llima 10€/pers
Selecció de Vins

Barra Lliure



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

MAJESTIC HOTEL & SPA BARCELONA

El preu indicat per persona no inclou l’IVA.

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

El servei de guarda-roba costa 180 € per esdeveniment, IVA inclòs.

En cas d’intolerància o al·lèrgia alimentària,
li preguem que ho comuniqui en efectuar la reserva.

Condicions Generals

Contacte

navidad2022@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


