
The Arts of Celebrating



The Arts of Celebrating

Celebra i gaudeix d’unes festes amb sabor mediterrani.

Comença a degustar el Nadal amb les exquisides  
propostes gastronòmiques que els nostres grans xefs han 
elaborat especialment per aquestes festes.

I per celebrar l’arribada del nou any, et proposem una 
màgica nit plena d’il·lusió i diversió en la qual podreu 
començar a somiar amb els vostres desitjos per al 2022.

*

#wherecitymeetssea
#theartofchristmas



ENOTECA PACO PÉREZ **MICHELIN

24-25 / 29-30 DESEMBRE 2021

T.  93 483 80 35

artsrestaurants@ritzcarlton.com

Tartaleta de xampinyó i tòfona
Vieires a la meuniére 
Gyoza 

Sopa de pescadors de la Mar d’Amunt

Canelons amb pintada, tòfona en 
beixamel fosca

Gall de Sant Pere, gambetes, 
eriçons de mar

Taco de Wagyu en el seu suc, bolets 
de guarda, puré de nap negre

Pastís gelat de te de matxa, merenga 
de la passió, gelat de xocolata

Xuxos de l’Empordà 
amb xocolata calenta 

Petites coses 

190€ per persona,  begudes no incloses.
Maridatge disponible: 130€ per persona
Menú disponible per a servei de sopar 
els dies 24, 25, 29 i 30 de desembre.

Horari: Sopar a partir de les 19.30h 
IVA i pàrquing inclòs
És imprescindible fer reserva

INFORMACIÓ I RESERVAS

www.enotecapacoperez.com

MENÚ FESTIU

Regala aquesta experiència

Molt més que un regal. 
Sorprèn als teus éssers estimats i 
amics regalant aquesta exclusiva 
experiència gastronòmica 
Sol·licita la targeta regal aquí >>

*

https://www.hotelartsbarcelona.com/ca/contacte/


ENOTECA PACO PÉREZ **MICHELIN

NADAL I SANT ESTEVE 
25-26 DESEMBRE 2021

T.  93 483 80 35

artsrestaurants@ritzcarlton.com

Mar d’Amunt 
Tomàquet, mozzarella, alfàbrega
Bunyol del bosc

Cerviola, matisos umami, caviar

Boletus, escamarlà, Figues,
sedós del bosc

Arròs melós d’eriçons,  
tòfona d’hivern

Xoco Nata 2021

Regalèssia, xocolata, cafè

150€ per persona, begudes no incloses
IVA inclòs
Menú disponible per al servei de dinar 
els dies 25 i 26 de desembre

Horari: Dinar a partir de les 13h.  
Pàrquing inclòs
És imprescindible fer reserva

INFORMACIÓ I RESERVES

www.enotecapacoperez.com

Regala aquesta experiència

Molt més que un regal. 
Sorprèn als teus éssers estimats i 
amics regalant aquesta exclusiva 
experiència gastronòmica 
Sol·licita la targeta regal aquí >>

*

https://www.hotelartsbarcelona.com/ca/contacte/


LOKAL
24 DESEMBRE 2021

Galvany
Canelons de pollastre rostit, beixamel de foie
Llom de rèmol a la brasa, verdures, salsa all i 
pebre
Cap i pota, vedella i cigrons
Xai d’Aragó, panses, orellanes, espècies
Moniatos, patata Vitacress, cebes glacejades, 
tomàquets rostits i bolets saltats 

Boqueria
Pernil ibèric, pa amb tomàquet
Varietat de formatges nacionals i internacionals, 
melmelades casolanes
Xarcuteria nadalenca
Coca d’anxova, brie, tòfona negra
Sopa de Nadal

100€ per persona, begudes incloses
Nens entre 5 i 11 anys: 50€
IVA inclòs

Horari: Sopar a partir de les 20h.  
Pàrquing inclòs
És imprescindible fer reserva 

Barceloneta
Ostres del Delta de l’Ebre, ponzu, llet de tigre
Arròs cremós de safrà i bolets
Llagostins freds, maionesa cítrica

Moments dolços del Chef Sylvain
Carro de gelats
Torrons 
Xocolata i fruites
Degustació de rebosteries nadalenques

www.hotelartsbarcelona.com 
T.  93 483 80 35

artsrestaurants@ritzcarlton.com

NIT DE NADAL

INFORMACIÓ I RESERVES



Galvany
Canelons d’espinacs, beixamel de tòfona, pinyons
Llom de bacallà arrebossat, patates, envinagrats
Cap i Pota, vedella i cigrons
Rotlle de pollastre, orellanes, crema de carabassa
Verdures escalivades, fruits secs

Boqueria
Pernil ibèric, pa, tomàquet
Varietat de formatges nacionals i internacionals, 
melmelades casa
Embotit de Nadal
Coca d’anxoves i porros
Escudella con galets

100€ per persona, begudes incloses
Nens entre 5 i 11 anys: 50€ 
IVA inclòs

Horari: Dinar a partir de les 13h.  
Pàrquing inclòs
És imprescindible fer reserva 

Barceloneta
Ostres del Delta de l’Ebre, llimona, maracujà
Mariscada freda d’escamarlans, llagostins,  
llamántol, musclos, cargols de punxes
Arròs cremós de bolets, tòfona i cibulet

Moments dolços del Chef Sylvain
Carro de gelats
Torrons
Xocolata i fruits
Degustació de rebosteries nadalenques

www.hotelartsbarcelona.com 
T.  93 483 80 35

artsrestaurants@ritzcarlton.com
INFORMACIÓ I RESERVES

LOKAL
25 DESEMBRE 2021
NADAL

Regala aquesta experiència

Molt més que un regal. 
Sorprèn als teus éssers estimats i 
amics regalant aquesta exclusiva 
experiència gastronòmica 
Sol·licita la targeta regal aquí >>

*

https://www.hotelartsbarcelona.com/ca/contacte/


2o
22

SOPAR DE GALA I  
FESTA DE CAP D’ANY

31 DESEMBRE 2021

BUBBLES & 
DREAMS

Bombolles plenes de màgia i 
il·lusió inundaran el Gran Saló 
Gaudí i avivaran els sentits, la 
imaginació i els somnis de tots 
aquells que decideixin gaudir 
d’aquesta màgica celebració.

Una elegant i fascinant 
vetllada plena de diversió, 
amb música en directe i ball 
fins a la matinada, per celebrar 
l’arribada de l’any 2022. 



GRAN SALÓ GAUDÍ
31 DESEMBRE 2021

APERITIU
Ostres del Delta de l’Ebre i les seves salses 
Pernil ibèric de gla reserva 36 mesos 
Les nostres conserves casolanes  
Tartar de tonyina, salmó, alvocat 
Nyoqui, salsa de tòfona negra 
Cabra de mar, herbes, cruixent d’arròs
Croquetes d’humus i espinacs
Coca de foie, anguilla fumada, emulsió de poma verda
Salmó curat, sèsam, wakame 
Torrada amb moniato, Ras-alhanut, mel
Piruleta de xai, salsa de iogurt, cardamomo

Llamàntol blau gallec, gelatina de crustacis, 
caviar, crema de fonoll

Caneló de pollastre rostit, salsa de foie
i bolets

Llobarro, crema de carabassa, salsa d’all negre, 
llavors garapinyandes

Filet de vaca, crema de patata, múrgoles a la 
crema, verdures glasejades

Moment dolç Xef Sylvain 2021

SOPAR DE GALA DE CAP D’ANY

420€ per persona
Nens entre 5 i 11 anys 210€
IVA inclòs 

Còctel a les 20h, sopar a les 20.30h
Ball i barra lluire a partir de mitjanit 
Cal vestit fosc o etiqueta 
Pàrquing inclòs. És imprescindible fer reserva.

www.hotelartsbarcelona.com 

T.  93 483 80 35

artsrestaurants@ritzcarlton.com

INFORMACIÓ I RESERVES

VINS
Sons de Prades, Conca del Barberà, Chardonnay 

Jean Leon Vinya La Scala Gran Reserva,  
Penedès, Cabernet Sauvignon 

Moët & Chandon Brut Impérial

Eleva la teva experiència

Inclou l’estada a l’Hotel Arts 
Barcelona amb el paquet 
d’allotjament de Cap d’Any amb
esmorzar per a dues persones i 
sopar de Gala al Gran Saló Gaudí 
 
Consulta disponibilitat aquí >>

*

https://www.hotelartsbarcelona.com/ca/nadal-gastronomica/


ENOTECA PACO PEREZ
31 DESEMBRE 2021
APERITIU
Patata i caviar
Tartaleta de gambetes
Rovell trufat cruixent

Ravioli de cabra de mar amb la seva americana, 
micro verdures

Llamàntol, mantega marina, Flors, fulles,  
brots d’hivern

Angules, suc al wok d’anguila, nyoqui de 
patata a l’all i pebre, tòfona Melanosporum

Llobarro, Maître Hotel Marina i romesco de 
garotes

Filet de Wagyu, terrina de nap de Capmany, 
tòfona

Un pastís al Whisky a l’Enoteca 

Xocolata, toffee d’all negre, gelat de vainilla, 
Flamet trencat de tòfona

Gran pastís d’éclairs, xocolates

335€ per persona, begudes no incloses
Maridatge disponible: 160€ per persona
IVA inclòs 

Inclou l’accés a la festa del Gran Saló Gaudí  
Sopar a partir de les 19.30h. 
Pàrquing inclòs. És imprescindible fer reserva.

SOPAR DE CAP D’ANY
**MICHELIN

www.enotecapacoperez.com 

T.  93 483 80 35

artsrestaurants@ritzcarlton.com

INFORMACIÓ I RESERVES

Eleva la teva experiència

Inclou l’estada a l’Hotel Arts 
Barcelona amb el paquet 
d’allotjament de Cap d’Any amb
esmorzar per a dues persones i 
sopar de Cap d’Any al restaurant 
Enoteca Paco Pérez 
 
Consulta disponibilitat aquí >>

*

https://www.hotelartsbarcelona.com/ca/nadal-gastronomica/


ESTADA ESPECIAL CAP D’ANY  2021

Gaudeix d’una inoblidable experiència amb la nostra  
estada especial de Cap d’Any:

- Estada la nit del 31 de desembre de 2021 en     
  habitació Deluxe doble

- Sopar de Gala de Cap d’Any en el Gran Saló Gaudí  
  per a dues persones

- Esmorzar buffet per a dues persones, restaurant Lokal 

- Pàrquing

A partir de 1.075€  (tasa turística local i 10% IVA no inclosos)

*

www.hotelartsbarcelona.com 

T.  93 551 30 00

artsreservations@ritzcarlton.com

INFORMACIÓ I RESERVAS



EXPERIÈNCIA GASTRONÒMICA PRIVADA  
EN UN LUXÓS PENTHOUSE 

Gaudeíx de l’experiència més exclusiva amb un sopar privat 
en un dels nostres luxoxos Penthouses ubicats a les plantes  
més altes de l’edifici.

En una elegant atmosfera festiva creada per la nostra artista 
floral, Donna Stain, un butler i un xef en exclusiva prepararan 
una exquisida proposta gastronòmica maridada amb una 
increible selecció de begudes especialment pensada per a 
l’ocasió. 

Posa’t en contacte amb nosaltres per consultar disponibilitat i 
obtenir més detalls d’aquesta experiència. 

www.hotelartsbarcelona.com 
T.  93 551 30 00
artsreservations@ritzcarlton.com

INFORMACIÓ I RESERVES

SOPAR PRIVAT  
DE CAP D’ANY 

És imprescindible fer reserva amb  
una antelació mínima d’una setmana




