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by Nandu Jubany



N A N D U   J U B A N Y

El nostre xef assessor, Nandu Jubany, guardonat amb una estrella Michelin,

és un digne ambaixador de la cuina catalana, i s'ha guanyat un merescut

reconeixement com a xef de grans esdeveniments i celebracions.

Regenta el prestigiós restaurant Can Jubany a Calldetenes (Vic), el Petit

Comité a Barcelona, Can Carlitos a l'illa de Formentera i ha fet el salt

internacional amb l'exitós Foc a Singapur.

El seu caràcter alegre i proactiu i la seva energia positiva s'encomanen a tot

l'equip i queden reflectits en una cuina d'arrels, autèntica i dinàmica.

Forma, des de fa anys, un molt bon tàndem amb David Romero, xef

executiu del Majestic. Tenen en comú la passió pels fogons des de nens, ja

que tots dos provenen de famílies amb restaurants familiars. Per tant, tenen

la base de la cuina tradicional catalana autèntica, amb matisos de sabor i

textura, i d'un gran respecte pel protagonisme de la matèria primera i la

seva qualitat.

by Nandu Jubany



Meló mojito

Bombó de whisky sour i perles de gintònic

Les millors olives del món

Cor d'enciam farcit de pollastre cruixent, salsa cèsar i parmesà

Air baguette de cansalada ibèrica i caviar d'oli d'oliva verge

La pizza margarida del Tickets

Massini de foie i anguila fumada

Coca de verdures escalivades, anxoves i mostassa 

Milfulls de patata brava

Entrepà aeri de cranc reial

Caixeta Majestic de llamàntol amb salsa coreana

Nougat de papada

Torrada de steak tàrtar de vedella

Caneló de pollastre de granja rostit

Pa de vapor d'algues amb tataki de tonyina

A la planxa

Ou de guatlla amb sobrassada i mel

Blinis de crema àcida, salmó i el seu caviar

A la brasa 

Broqueta de pop i cansalada confitada

Llagostí de Sant Carles i escuma de kimchi

Taula de formatges artesanals

Celler a escollir, cerveses i refrescs

es

A P E R I T I U   M A J E S T I C

by Nandu Jubany



A P E R I T I U   D E L   X E F

Meló mojito

Bombó de whisky sour i perles de gintònic

Les millors olives del món

Massini de foie i anguila fumada

Tàrtar de remolatxa

La pizza margarida del Tickets

Esfèric de burrata i migas de pisto

Biquini de foie-gras semicuit

Vaset de patata brava

Caneló de carabassó amb cranc

Caixa Majestic d'angules de llamàntol

Bunyols de bacallà

Cornet d'alga nori, tàrtar de tonyina i caviar de soja

Steak tàrtar de vedella New York Times

Caneló de pollastre de granja rostit

L'hort del Majestic

Estació de pernil ibèric 5J tallat davant del client

Bufet de marisc fresc
Ostres al natural, navalles amb salsa ponzu i escopinya King Size

Bufet d'arròs, l'arròs sec d'espardenyes

A la planxa 
Truitetes de gambetes

Pa de vapor d'algues amb tataki de tonyina

A la brasa 
Broqueta de pop i cansalada confitada

Gamba de la costa amb oli d'oliva verge i flor de sal

Celler a escollir, cerveses i refrescs
by Nandu Jubany



M E N Ú   1

Aperitiu Majestic

Llagostins, mini tomàquet raf i alvocat

Secret de porc ibèric sobre coca de ceba dolça i boletus

Copeta a escollir

Pastís a escollir

Celler a escollir 

Servei de cafè i infusions, petits fours

M E N Ú   2

Aperitiu Majestic

Ceviche de corbina, envinagrats i patata ratte

Brioix de magret d'ànec mulard amb fruits secs i puré de tubercles

Copeta a escollir

Pastís a escollir

Celler a escollir

Servei de cafè i infusions, petits fours by Nandu Jubany



M E N Ú   3

Aperitiu Majestic

Sopa de carxofes i bunyols de bacallà

La nostra versió del fricandó de vedella

Copeta a escollir

Pastís a escollir

Celler a escollir 

Servei de cafè i infusions, petits fours

M E N Ú   4

Aperitiu Majestic

Caneló de carabassó amb cranc reial i rap

Coca de filet amb ceba dolça, ceps i verduretes

Copeta a escollir

Pastís a escollir

Celler a escollir

Servei de cafè i infusions, petits fours
by Nandu Jubany



M E N Ú   6

Aperitiu Majestic

Vieira, nyoqui de carbassa, pernil ibèric i oli de tòfona negra

Filet de vedella grillé amb oli d'oliva verge i flor de sal

Copeta a escollir

Pastís a escollir

Celler a escollir

Servei de cafè i infusions, petits fours

M E N Ú   5

Aperitiu Majestic

Gelée de tomàquet amb còctel de llamàntol i llagostí

Papillota de xai amb verdures i tubercles

Copeta a escollir

Pastís a escollir

Celler a escollir

Servei de cafè i infusions, petits fours

by Nandu Jubany



M E N Ú   7

Aperitiu del Xef

Lluç farcit de llagostins, oli d'olives negres i amanida d'escarola

Llom de xai rostit al forn amb tubercles

Copeta a escollir

Pastís a escollir

Celler a escollir 

Servei de cafè i infusions, petits fours

M E N Ú   8

Aperitiu del Xef

Coca de poma caramel·litzada, foie i petita amanida

Filet de vedella amb salsa cafè de París i patata cruixent

Copeta a escollir

Pastís a escollir

Celler a escollir 

Servei de cafè i infusions, petits fours by Nandu Jubany



V I N S   B L A N C S

Real Agrado Viura Rioja 

Menganito, Verdejo, DO Rueda

Ermita d’Espiells, Penedès – Macabeu, xarel·lo i parellada

Castell de Raimat, Costers del Segre – Chardonnay

Corazón Loco, Manchuela – Sauvignon blanc i verdejo

Cau d'en Genís, Alta Alella, Cuvée Majestic (+1,65 €/p)

Vinya d’Irto, Terra Alta – Garnatxa blanca (+2,20 €/p)

V I N S   N E G R E S

C A V E S   I   C H A M P A G N E S 

Real Agrado Garnacha Rioja

Herms Premium, DO Terra Alta

Vinya d’Irto, Terra Alta – Garnatxa negra

Fulanito, Ribera del Duero – Tinta fina, cabernet i merlot

Abadal, DO Pla de Bages

Castell del Remei Gotim Bru, Costers del Segre – Ull de llebre i cab sauv (+1,30 €/p)

Bancal del Bosc, Montsant – Cabernet, garnatxa i syrah (+2,20 €/p)

Codorniu Prima Vives Moët & Chandon (+9,90 €/p)

Juvé & Camps Cinta Púrpura R de Ruinart Brut (+20,00 €/p)

Torelló Brut Nature (+1,65 €/p) Ruinart Rosé (+24,00 €/p)

Torelló Pàl·lid Rosat (+1,10 €/p)

by Nandu Jubany



P R E U S 

M E N Ú S

Menú 1 122,00 € Menú 5 137,00 €

Menú 2 124,00 € Menú 6 141,00 €

Menú 3 124,00 € Menú 7   153,00 €

Menú 4 133,00 € Menú 8 155,00 €

Els preus no inclouen l'IVA. Aquests menús són orientatius, es poden personalitzar com

desitgeu. Si us plau, informeu-nos de les al·lèrgies. 

C O N D I C I O N S     I N I C I A L S 

Estarem encantats d'ajudar-vos a organitzar flors, audiovisuals, DJ, música en viu o 

qualsevol altre servei addicional que necessiteu amb els nostres proveïdors habituals. 

El preu del menú inclou una prova de menú. La prova es realitza com a màxim 2 mesos

abans del casament, per a 6 comensals, i sempre de dimarts a divendres al Majestic Hotel 

& Spa Barcelona, per tenir tot l'equip a la seva disposició.

Els preus poden variar segons el nombre de comensals.

El menú infantil de 3 a 12 anys es cobrarà al 50% del preu del menú adult.

El servei dura aproximadament 2:30h.

Els preus no inclouen l'IVA by Nandu Jubany



B A R R A   L L I U R E

Whisky clàssics i prèmium Gin clàssics i prèmium

Rom clàssics i prèmium Vodka clàssics i prèmium

Tequila clàssics i prèmium Licors clàssics i prèmium

32,00 € (2 hores)

35,00 € (3 hores)

16,00 € per hora suplementària

R E S S O P Ó

Minibaguet de pernil de gla 6,60 €/p

Broqueta de 5 fruites de temporada 4,40 €/p

Coques dolces de pinyons 3,30 €/p

Xurros amb xocolata desfeta 4,40 €/p

Estació de llaminadures 4,40 €/p

Els preus no inclouen l'IVA. 

by Nandu Jubany



P R O P O S T E S   A D D I C I O N A L S 

Estacions:

Pernil ibèric 5J, amb tallador, servit amb pa amb tomàquet 748,00 €

Bufet de marisc fresc (ostres, cargols de mar i navalles) 7,70 €/p

Bufet japonès (sushi, makis, niguiris) 5,50 €/p

Bufet d'arròs amb sípia i pop 4,50 €/p

Bufet d'arròs amb ceps i parmesà 4,25 €/p

Bufet d'arròs sec d'espardenyes 5,50 €/p

Taula de formatges artesanals locals a la barra 3,00 €/p

Estació de ceviche i tiraditos 4,25 €/p

Estació Middle East * (hummus, amanida de cogombre, tabule, tagín de xai) 4,00 €/p

La llauna Majestic (conserves especials, llaunes seleccionades, xips de verduretes, cargols punxencs, banderilles) 4,40 €/p

Tapa de coca de poma caramel·litzada i semicuit de foie                               2,75 €/p

L'hort del Majestic 2,00 €/p

L'éclair vegetal 2,20 €/p

* Productes certificats halal

* Demaneu les nostres opcions d'estacions a la planxa i a la brasa (espai a l'aire lliure o amb permís)

Els preus no inclouen l'IVA. 

by Nandu Jubany



CONSTRUÏU EL VOSTRE PROPI MENÚ

A Majestic Catering sabem com n'és d'important poder escollir i personalitzar tots els

detalls del vostre casament, perquè cada esdeveniment és únic i el menú també ho hauria
de ser.

A continuació, trobareu una selecció de plats que oferim per a un dia tan especial

com el del vostre casament.

Sempre s'haurà de triar aperitiu, dos plats, copeta i postres. Si voleu

suprimir algun plat, es valorarà el preu final.

Els preus poden variar segons el nombre de comensals.

by Nandu Jubany



Aperitiu Majestic 37,50 €

L'Aperitiu del Xef 50,60 €

Llagostins, mini tomàquet raf i alvocat 15,85 €

Sopa de tomàquet amb llagostins i alvocat 17,05 €

Ceviche de corbina, envinagrats i patata ratte 17,60 €

Sopa de carxofes amb bunyols de bacallà 16,50 €

Caneló de carabassó amb cranc i rap 23,10 €

Gelée de tomàquet amb còctel de llamàntol i llagostí 26,40 €

Vieira, nyoqui de carbassa, pernil ibèric i oli de tòfona negra 26,95 €

Coca de poma caramel·litzada, foie i petita amanida 25,30 €

Caneló de llagostins amb verduretes fresques i cardinal de marisc 19,80 €

Causa de llamàntol amb cítrics i envinagrats 26,40 €

Amanida de llamàntol fregit amb oli d'oliva i escabetx de verdures 27,50 €

Caneló de pollastre de granja rostit amb salsa de rostit i bolets 18,15 €

Ravioli amb bolets i foie, crema de ceps i verduretes 17,50 €

L'hort del Majestic 16,50 €

Nyoqui de carbassa, llagostins i cruixent de pernil ibèric 24,75 €

Sopa bullabessa de peix i marisc 37,40 €

Lluç amb llagostins, oli d'olives negres i amanida d'escarola 26,40 €

A P E R I T I U S   I   P R I M E R S

Els preus no inclouen l'IVA. 

by Nandu Jubany



S E G O N S

Filet de llenguado amb cítrics i fruits secs 30,80 € 

Llobarro salvatge rostit al forn amb cebetes i bolets 34,10 €

Turbot o llobarro amb llit de patates i refregit d'alls 24,75 €

Lluç a baixa temperatura, nyoqui, carbassa, cruixent ibèric 30,25 €

Rap rostit al forn amb patates i refregit d'alls 34,10 €

Secret de porc ibèric sobre coca de ceba dolça i boletus 18,15 €

Brioix de magret d'ànec mulard amb fruits secs i puré de tubercles 19,25 €

La nostra versió del fricandó de vedella 20,90 €

Coca de filet amb ceba dolça, ceps i mini verduretes 23,10 €

Papillota de xai amb verdures i tubercles 24,20 €

Filet de vedella grillé amb oli d'oliva verge i flor de sal 27,50 €

Llom de xai rostit al forn amb tubercles 26,40 €

Filet de vedella amb salsa cafè de París i patata cruixent 29,15 €

Mitjana de vaca gallega seleccionada a la brasa 36,30 €

Garrí ibèric cruixent amb chutney de mango, pera i pinya 23,10 €

Xai lletó rostit, formatge Tou de Til·lers, carxofes i alls tendres 26,40 €

Dau de melós de vedella amb verduretes i bolets 18,15 €

Filet de vedella amb foie i salsa de porto 30,80 €

Els preus no inclouen l'IVA

by Nandu Jubany



C O P E T E S                                                   5,50 €

Copa Exòtica

Copeta de fruites vermelles, iogurt i xocolata

La nostra versió de la caipirinha

Copeta de cítrics amb pesto de menta i coco

Copeta de gintònic

Pastís de fruites vermelles i pistatxo

Esfera de cheesecake i fruites vermelles

Esfera de xocolata i almívar de llet

Cheesecake Majestic

La galàxia de xocolata (+2,20 €/p)

Pastís Majestic de xocolata i praliné

Pastís de llimona i yuzu

Textura de xocolata granissada de cafè

Éclair a la moda

Si substituïu les nostres postres per unes d'externes, hi haurà un cost addicional de 5,50 €

P O S T R E S                                                  11,00 €

C E L L E R                                                  33,00 €

Els preus no inclouen l'IVA. 

by Nandu Jubany
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G A L A   2 0 2 0



N A N D U   J U B A N Y

Nuestro Chef asesor, Nandu Jubany, poseedor de una Estrella Michelín, es

un digno embajador de la cocina catalana, que se ha ganado un merecido

reconocimiento como Chef de grandes eventos y celebraciones.

Regenta el prestigioso restaurante Can Jubany, en Calldetenes (Vic), Petit

Comité en Barcelona, Can Carlitos en la isla de Formentera y ha dado el

salto internacional con el exitoso Foc en Singapur.

Su carácter alegre y proactivo y su energía positiva contagian a todo el

equipo y quedan reflejados en una cocina de raíces, auténtica y dinámica.

Forma, desde hace años, un muy buen tándem con David Romero, Chef

Ejecutivo. Tienen en común su pasión por los fogones desde niños, ya que

ambos provienen de restaurantes familiares. Por ello, se fundamentan en

una cocina tradicional catalana auténtica, con matices en sabor y textura, y

el gran respeto por el protagonismo de la materia prima y su calidad.



M E N U   1

Aperitivo de pie

Hojaldre crujiente de anchoas y aceituna negra

Chupachups de foie con chocolate blanco y Oporto

Langostino crujiente con Romesco

Mollet de pan con jamón ibérico

Risotto de setas de temporada al parmesano

Nuestra versión de Oreo

Croquetas de jamón

Mini patatas bravas

Canelón de Pollo

Coca de manzana caramelizada, foie y pequeña ensalada

Ravioli de verdura con rape y langostinos

Secreto de cerdo ibérico sobre coca de hojaldre, cebolla dulce y boletus

Copa de crema catalana y helado de caramelo

Cava Juvé y Camps Cinta Púrpura

Desig (Garnacha Blanca, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc) – D.O. Catalunya

Desig (Merlot, Garnacha Tinta, Syrah, Ull de Llebre, Cabernet

Sauvignon) – D.O. Catalunya

Refrescos, cerveza y aguas minerales, cafés, infusiones

89€       IVA NO INCLUIDO

Por favor, informe si tiene alergias



M E N U   2

Aperitivo de pie

Mollet de pan con jamón ibérico

Hojaldre crujiente de anchoas y aceituna negra

Croquetas de jamón

Chupachups de foie con chocolate blanco y Oporto

Langostino crujiente con Romesco

Nuestra versión de Oreo

Risotto de setas de temporada al parmesano

Mini patatas bravas

Croqueta de pollo picante

Sopa fría de tomate con langostinos y guacamole 

Canelones tradicionales de pollo asado 

Merluza con pan con tomate, aceitunas negras y escarola aliñada

Tarta de chocolate y avellanas 

Cava Juvé y Camps Cinta Púrpura

Desig (Garnacha Blanca, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc) – D.O. 

Catalunya

Desig (Merlot, Garnacha Tinta, Syrah, Ull de Llebre, Cabernet

Sauvignon) – D.O. Catalunya

Refrescos, cerveza y aguas minerales, cafés, infusiones

91€          IVA NO INCLUIDO

Por favor, informe si tiene alergias



M E N U   3

Aperitivo de pie

Frambuesa helada de Bloody Mary y wasabi

Aguacate con tartar de atún

Chupachups de foie con chocolate blanco y Oporto

Mollet de pan con jamón ibérico

Buñuelos de bacalao

Langostino crujiente con romesco

Risotto de setas de temporada al parmesano

Brioche de papada de ibérico y pepino encurtido

Canelón de pollo de caserío con jugo de asado

Steak tartar de ternera

Mini patatas bravas

Gnocchi de calabaza, langostinos y crujiente ibérico

Merluza con pan y tomate y aceite de olivas negras 

Copita de piña colada en texturas 

Cava Juvé y Camps Cinta Púrpura

Desig (Garnacha Blanca, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc) – D.O. 

Catalunya

Desig (Merlot, Garnacha Tinta, Syrah, Ull de Llebre, Cabernet

Sauvignon) – D.O. Catalunya

Refrescos, cerveza y aguas minerales, cafés, infusiones

91€          IVA NO INCLUIDO

Por favor, informe si tiene alergias



M E N U   4

Aperitivo de pie

Risotto de setas de temporada al parmesano

Canelón de pollo de caserío con jugo de asado

Langostino crujiente con romesco

Steak tartar de ternera

Aguacate con tartar de atún

Chupachups de foie con chocolate blanco y Oporto

Mollet de pan con jamón ibérico

Buñuelos de bacalao

Frambuesa helada de Bloody Mary y wasabi

Brioche de papada ibérica y pepino encurtido

Mini patatas bravas

Canelón de langostinos, verduritas frescas y cardinal de marisco

Solomillo de ternera con parmentier de patata trufado 

Copita de tiramisú con frambuesas

Cava Juvé y Camps Cinta Púrpura

Desig (Garnacha Blanca, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc) – D.O. 

Catalunya

Desig (Merlot, Garnacha Tinta, Syrah, Ull de Llebre, Cabernet

Sauvignon) – D.O. Catalunya

Refrescos, cerveza y aguas minerales, cafés, infusiones

96€         IVA NO INCLUIDO

Por favor, informe si tiene alergias



M E N U   5

Aperitivo de pie

Canelón de pollo de caserío con jugo de asado

Buñuelos de bacalao

Mini patatas bravas

Risotto de setas de temporada al parmesano

Frambuesa helada de Bloody Mary y wasabi

Aguacate con tartar de atún

Chupachups de foie con chocolate blanco y Oporto

Mollet de pan con jamón ibérico

Langostino crujiente con romesco

Brioche de papada de ibérico y pepino encurtido

Steak tartar de ternera

Sopa fría de tomate con langostinos y guacamole 

Rape al horno con fondo de patata, jamón ibérico y refrito de ajo 

Solomillo de ternera con manzana, membrillo y salsa de Oporto 

Tarta de limón y Yuzu 

Cava Juvé y Camps Cinta Púrpura

Desig (Garnacha Blanca, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc) – D.O. 

Catalunya

Desig (Merlot, Garnacha Tinta, Syrah, Ull de Llebre, Cabernet

Sauvignon) – D.O. Catalunya

Refrescos, cerveza y aguas minerales, cafés, infusiones

113€        IVA NO INCLUIDO

Por favor, informe si tiene alergias



C O N T A C T O

Majestic Hotel & Spa

Passeig de Gràcia, 68

08007 Barcelona

groups@hotelmajestic.es

934 967 724

www.hotelmajestic.es

MAJESTIC CATERING
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