
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

201 9

Sopar de Cap d'Any
al Restaurant SOLC

Ostra al forn de carbó amb dashi acídul
Foie amb poma i reducció de ratafia
R de Ruinart Brut NV, Champagne

Consomé d’au amb pilota d’ànec i galets   
Fino Tradición Edición Especial Majestic,

Jerez-Xérès-Sherry 

Ou de polleta amb parmentier i tòfona Melanosporum  
AA Cau d'en Genis 2018, Alella 

Caldereta de llamàntol del Mediterrani amb gnocchi de 
safrà nacional          

Chablis Les Deux Rives Olivier Leflaire, 2015

Besuc al forn de carbó amb pilpil
de plàncton i peus de cabra  
Ossian 2015, Castilla y León  

Terrina de garrí amb guisat de tubercles         
Alión 2014, Ribera del Duero

Cítrics i sorbet de tisana  

 Guanaja, mango i passió
Don PX 2017, Montilla-Moriles

Bogeries
Servei de cafès, tes i infusions

Cotilló i raïm de la sort

Preu: 385 € per persona  (IVA inclòs)
Sopar al Restaurant SOLC

Musica en viu i DJ, servei de bar des de les 00.00 h a 
la sala Mediterráneo

De 20.30 h a 03.00 h
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Menú infantil 
Les millors olives del món

Pernil de gla llescat a mà amb coca de vidre
Croquetes de pollastre rostit   
Llauna d’ escopinyes i xips    

Tassa de consomé d’au
o

Caneló de pollastre rostit i el seu suc   

Cuetes de gamba a la gavardina    

Escalopines de filet de vedella amb
patates fregides 

o 
Rap arrebossat amb patates fregides   

Copa de gelats de la casa 
o

Pastís de xocolata 

Festival de llaminadures 
Coca Cola de sucre, ossets, núvols de fruita 

Aigua i refrescs
Cotilló i raïms de la sort

Preu: 150 € per nen/a*   (IVA inclòs)
De 20.30 h a 03.00 h

*Nen/es de 3 a 11 anys (11 inclòs)

Sala Mediterráneo
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