
Els imprescindibles de la cuina 
mediterrània amb un toc de 
fusió per gaudir dels millors 

sabors de cada racó del món a 
primera línia de mar. 

Pg. Marítim de la Barceloneta, s/n 
+34 93 224 07 07 
restaurantsalmar.com 
@salmarbarcelona 

Colors càlids, llum natural i 
plantes reforcen el caràcter 

mediterrani del restaurant. A 
fora, el mar, i una gran terrassa 

on entretenir-s’hi durant hores a 
contemplar-lo. 



MENÚ MEDITERRANI 

PLAT PRINCIPAL (a escollir) 
 

Paella mixta del Senyoret 

Suprema d’orada amb verdures mediterrànies 

Galtes confitades amb pasta de full i crunch de ruca 

 
 
DE POSTRES  
 

Pastís fred de trufa i encenalls de xocolata 
 
 
 
PER BEURE 
 

Negre D.O. Rioja. Viña Salceda. Criança 

Blanc D.O. Conca de Barberà. Portell Blanc de Blancs 

Aigua 

Selecció de cafès i infusions 

ENTRANTS PER COMPARTIR 

 
Amanida de pinya amb pipes i vinagreta de nabius 

Lingot de pa de coca amb escalivada i oli de cacauet 

Croquetes casolanes de pernil ibèric 

Mini patates del xef amb salsa xipotle 

Piruleta de pollastre amb pebre de Jamaica 

35€ 

CONDICIONS DELS MENÚS 
· IVA inclòs 

· 10% increment terrassa 

· 1 ampolla de vi cada tres comensals 

· Mínim 20 comensals 

PROMOCIÓ 
· Si vols completar el teu menú amb 

una copa, el preu serà de 43€ 

MENÚS DE GRUP · SAL MAR 



MENÚ SAL 

PLAT PRINCIPAL (a escollir) 
 

Paella de marisc del Senyoret 

Melós de vedella amb patata a la forquilla i perles de moniato 

Suprema de llobarro amb verdures thai i baba ganoush 

 
 
DE POSTRES  
 

Tiramisú  

 
 
PER BEURE 
 

Negre D.O. Rioja. Viña Salceda. Criança 

Blanc D.O. Conca de Barberà. Portell Blanc de Blancs 

Aigua 

Selecció de cafès i infusions 

ENTRANTS PER COMPARTIR 

 
Amanida d'alvocat amb un toc oriental 

Panets de coca amb pernil ibèric 

Mini con salat amb brandada de bacallà i tobiko 

Xupa xups de formatge de cabra amb ametlles i gerds 

Piruletes de calamar amb maionesa de soja 

40€ 

CONDICIONS DELS MENÚS 
· IVA inclòs 

· 10% increment terrassa 

· 1 ampolla de vi cada tres comensals 

· Mínim 20 comensals 

PROMOCIÓ 
· Si vols completar el teu menú amb 

una copa, el preu serà de 48€ 

MENÚS DE GRUP · SAL MAR 



ENTRANTS PER COMPARTIR 

 
Amanida de salmó marinat, nous i vinagreta de mostassa 

Pa de coca amb brie gratinat i pernil ibèric 

Cullereta comestible de pop a la Feira 

Llagostins cruixents amb tàrtara asiàtica 

Broqueta de pollastre al teriyaki 

PLAT PRINCIPAL (a escollir) 
 

Paella de gambes a l'allet i cloïsses saltejades 

Cueta de rap amb suquet d'escamarlans 

Filet grillé amb verduretes 

 

 
DE POSTRES  
 

Brownie de nous amb gelat de vainilla 

 
 
PER BEURE 
 

Negre D.O. Rioja. Viña Salceda. Criança 

Blanc D.O. Conca de Barberà. Portell Blanc de Blancs 

Aigua 

Selecció de cafès i infusions 

MENÚ MAR 
45€ 

CONDICIONS DELS MENÚS 
· IVA inclòs 

· 10% increment terrassa 

· 1 ampolla de vi cada tres comensals 

· Mínim 20 comensals 

PROMOCIÓ 
· Si vols completar el teu menú amb 

una copa, el preu serà de 53€ 

MENÚS DE GRUP · SAL MAR 



MENÚS DE GRUP · SAL MAR 

MENÚS DE GALA I CÒCTEL 

 

Escollir un lloc especial, no és una decisió fàcil…
però si ho és donar-vos l’opció de crear el 
vostre propi menú amb una gran varietat de 
referències que faran que les vostres 
celebracions siguin úniques. 

Descobreix totes les 
opcions disponibles! 



VOLS ORGANITZAR UN ESDEVENIMENT O GRUP?  
CONTACTA’NS A 

+34 695 847 765  
grupos@restaurantsalmar.com 


