
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



MENÚ SAL PLAT PRINCIPAL (a escollir) 

Paella de pollastre de pagès i gambes 

Llobarro amb nyoca de fruits secs i salsa de mango 

Melós de vedella amb patata a la forquilla, espàrrecs  
i fideus de soja cruixents 

DE POSTRES 

Pecat 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 

Mini amanida asiàtica amb alvocat i salsa de miso blanc 

Mini coca d'escalivada amb formatge de cabra i sucre morè 

Croquetes de pernil ibèric amb maionesa de llima 

Broqueta de pollastre amb ametlles i salsa yakitori 

Broqueta de sípia amb all i julivert i allioli negre

39€

MENÚS BANQUET · SAL MAR

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 47€



MENÚ MAR PLAT PRINCIPAL (a escollir) 

Paella de marisc del Senyoret 

Filet de salmó amb verdures Thai i papadum 

Secret ibèric amb pinya caramel·litzada, salsa Tonkatsu  

i patates palla 

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

ENTRANTS PER COMPARTIR 

Mini amanida de formatge de cabra, magrana i  

vinagreta de fruits vermells 

Cullereta comestible de pop a Feira 

Croquetes de calamarsets amb romesco 

Llagostins cruixents amb salsa Yakiniku 

Dau de filet ibèric amb poma i escates de sal

45€

MENÚS BANQUET · SAL MAR

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 CÒCTEL

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

Descobreix totes les 
opcions disponibles!

Tots els menús de còctel inclouen:  

Vins 1 amp. 3 pax |  Viña Salceda crianza (D.O.Rioja) i 
Portell Blanc de Blancs (D.O Conca de Barberà) 

Aigua mineral, refrecs i cerveses (inclòs durant el 
servei de còctel)

MENÚ 1 (2:30h)  

A escollir 6 tapes fredes + 7 tapes calentes + 2 postres  

53€ pax.

MENÚ 2 (2:00h)  

A escollir 5 tapes fredes + 6 tapes calentes + 1 postre  

44€ pax.

MENÚ 3 (1:30h)  

A escollir 4 tapes fredes + 5 tapes calentes + 1 postre  

36€ pax.

Tots els preus inclouen IVA  
Suplement 10% a terrassa



Albergínia cruixent amb mel de canya 

Mini con de guacamole amb pico de gallo 

Miniroll de sobrassada amb caramel i avellanes 

Mix de xips de verdures amb sal fumada 

Milfulls de pernil d'ànec i raïm blanc amb formatge crema 

Tartaleta de gamba vermella 

Pastís de patata i carn amb allioli suau 

Seitons en vinagre amb oliva gordal i yuzu 

Albergínia farcida de verdures i ricota 

Pasta de full farcida d'hummus de cigró amb pebre vermell de la Vera i brots d'espàrrecs 

Mini mos de pernil ibèric 

Dau de pinya amb pernil ibèric i nabius

Xopet de meló Bollo amb sal de pernil 

Cullereta comestible de pop a feira amb parmentier de patata 

Cullereta de tomàquet cherry i pesto de nous 

Perla de formatge de cabra, ametlla i melmelada de gerds 

Broqueta de perles de mozzarella amb tomàquets cherry i oli d'alfàbrega 

Pinxos de formatges nacionals amb confitura de fruits vermells i cruixent de pernil 

Cullereta de roast beef amb jimenji i yakitori 

Mini brioche de tàrtar de salmó, ous de tobiko i maionesa kimchi 

Vol-au-vent amb ceba caramelitzada i anxoves del Cantàbric 

Mini còctel de pinya amb cranc i gamba vermella 

Tartaleta de tatin de poma amb formatge de cabra 

Esfera de síndria amb mousse de formatge de cabra 

Raviolis de wanton farcits de mousse de brandada de bacallà 

Tapes fredes



Taco de tinga de pollastre amb guacamole i “picos de gallo” 

Broquetes de pollastre amb salsa teriyaki i ametlles torrades 

Rotllet thaï de verdures i gamba sweet chili 

Llauna de braves Sal Mar 

Mini hamburguesa de vedella texana amb formatge cheddar i pipeta de quètxup 

Croquetes de pernil ibèric 

Calamars de costa a l'andalusa amb maionesa de wasabi 

Broqueta de filet satay amb cacauets 

Piruletes de llagostí amb salsa de barbacoa japonesa 

Filet ibèric amb salsa de pebre de Jamaica 

Cansalada ibèrica amb marrón glacé 

Pintxo japonès d'ous de guatlla amb teriyaki 

Croquetes de bolets 

Mini frankfurt amb quètxup i ceba cruixent

Fingers de rap Orly amb tàrtara clàssica 

Gnocchi a la crema de pesto rosso 

Tempura de verdures amb salsa Romesco de Valls 

Bombó d'ànec amb foie i Pedro Ximenez 

Mini bomba de la Barceloneta 

Hamburguesa vegana d´Heura amb miso 

Broqueta de rap i gamba amb all cremat 

Mini canelons de rostit en tempura i melmelada de tomàquet 

Saquets de sípia amb pernil i chutney de pinya 

Cassoleta de fabes amb llagostins i pernil 

Broquetes de verdures amb sal d'escates i oli d'oliva Verge extra 

Broqueta d’Heura amb tomàquet cherry al yakitori 

Xupa xups de pollastre cruixent amb xips i salsa de mango

Tapes calentes



Broqueta de fruita de temporada 

Mousse de tiramisú amb tofe 

Mousse de formatge fresc amb melmelada de mango 

Trufes al cacau 

Mini suís fred 

Crema catalana amb cruixent de galeta maria 

Canut de xocolata i nata 

Xarrup comestible de xocolata amb crema pastissera i fruits vermells

Postres



ESTACIONS

Gamba vermella 

Costella i ceps 

Negre amb sípia i allioli 

Mixta de pollastre, verdures i marisc 

Senyoret (marisc, tot pelat) 

Fideuà marinera 

Risotto de xiitake i llagostins 

Bolets i verdures 

Preu / unitat Preu / personaSELECCIÓ DE PAELLES

7,80€
7,00€

6,90€

5,95€

6,25€

4,90€

4,90€

4,75€

RESSOPÓ

Reposteria variada 

Macarons individuals 

Assortit de brioixeria dolça/salada 

Mini entrepanets salats 

Creperia dolça/salada 

Candy Bar - 50/70 pax 

Font de xocolata - Duració: 1:30h 
(inclou pa de pessic, núvols, profiterols, plàtan, maduixa, pinya…) 
                        50/90 pax 
                        90/150 pax

3,95€

3,25€

3,00€

3,70€

4,00€

65€

390€
525€



ESTACIONS

Variat de sushi i gyozas (100 unitats de cada) - 50 pax aprox 
(servei de bastonets, salsa de soia i wasabi) 

Peça de pernil ibèric D.O. Jabugo al tall - 70 pax aprox 
(acompanyat de pa de coca amb tomàquet) 
                    Cebo de Campo 
                    Bellota 50% 
                    Bellota 100% 

Preu / unitatESTACIONS

375€

360€

595€
450€



Barra lliure de combinats

1 HORA 

2 HORES 

3 HORES 

Combinats d’alta gamma (Suplement per persona / hora) 

Licors inclosos: 

• Whisky’s: JB, Ballantines, Dewar’s 
• Vodka: Sky, Absolut 
• Rom: Bacardí, Brugal, Habana 3 años 
• Gin: Seagram’s, Beefeater Pink, Malfy con Limone, 

Bulldog 
• Licors: Baileys, Malibú, Marie Brizard, Cinzano, 

Pacharán, Tequila Patrón Silver 

Barra lliure de còctels (Suplement per persona /hora) 

16€ - 

23€ - 

30€ - 

5€ -

PER CONSUM

10€ - 

8€ - 

6€ - 

3€ - 

4€ - 

5,5€ - 

9€ -

Preu base dels nostres combinats 

Pack de copes a partir de 50 tiquets 

Barra soft de cerveses i refrescs (preu per persona i hora) 

Copa de cava Brut Nature Rosat (preu per persona) 

Welcome soft drink 20/30 min (preu per persona) 

Welcome drink beach 20/30 min (preu per persona) 
Cava, vi, cerveses, refrescs, acompanyats de patates xips 
Barra Tropical ZERO - Barra exempta d’alcohol  
(preu per persona i hora) 

8€ -

SERVEIS ADDICIONALS



DJ

350€ - 

275€ -

DJ 3h (+ música ambient durant el sopar) 

DJ 2h (+ música ambient durant el sopar) 

Per a poder contractar un DJ, sempre s'ha d'acompanyar 
del pack mínim de copes. 

Sal Mar es veu obligat a comptar amb l'exclusivitat del DJ 
per motius com el cànon SGAE, el limitador de so, la 
llicència i el material de les nostres instal·lacions. 

Qualsevol client que desitgi utilitzar un DJ que no sigui el 
nostre, haurà de pagar SGAE a un dels nostres tècnics 
(170€), per a supervisar el material així com el control de 
volum autoritzat en les nostres instal·lacions, etc. 

Horari de tancament a consultar segons data de 
l'esdeveniment i restriccions. Servei ofert exclusivament a 
l'interior del restaurant. 

SERVEIS ADDICIONALS



ALTRES SERVEIS

120€ - Servei de seguretat, porter, control d’accés 
(màx. 100 pax per staff) 
 
Servei de guarda-roba 
(màx. 80 pax per hostess@) 

Neteja de banys durant l’esdeveniment 

Hostess@ (Staff - 4h | Suplement per hora 15€) 
 
Servei de projector + àudio + tècnic 

Servei de micròfon sense fils 
 
Fotomatón 
 
Karaoke (2 hores) 

Pack “El teu sí és únic” per a bodes (Consulta detalls) 
 
Música en directe (Consulta els nostres preus) 
 
Tallers personalitzats per al vostre esdeveniment  
(Demana'ns més informació) 

100€ -

120€ -

70€ -

140€ -

40€ -

400€ -

275€ -

SERVEIS ADDICIONALS



Los imprescindibles de la 
cocina mediterránea con un 

toque de fusión para disfrutar 
de los mejores sabores de cada 

rincón del mundo en primera 
línea de mar.

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

• Reserva confirmada un cop rebut el 50% del pressupost total. 

• Sal Mar es reserva el dret a cancel·lar o modificar reserves no garantides. 

• Confirmació final de comensals: 72h abans de l’esdeveniment. 

• Pagament: 72h abans de l’esdeveniment. En cas de NO tenir el comprovant bancari 12h abans de l’esdeveniment,  

Sal Mar es pot reservar el dret a no realitzar l’esdeveniment. Els comensals no confirmats no seran susceptibles  

d’abonament o devolució en cas de no assistència o cancel·lació passades aquestes 72h. 

• Les bestretes en cap cas són reemborsables. 

• Els extres de l’esdeveniment es facturaran en finalitzar l’esdeveniment. 

• Les opcions escollides per cada plat del menú hauran de confirmar-se 72h abans de l’esdeveniment. 

• Les proves de menú són gratuïtes si l'esdeveniment està confirmat: 2 pers. incloses per a grups a partir de 80 pers. 

Si l’esdeveniment no està confirmat, les proves de menú tindran un cost associat. 

• Les reserves a terrassa tenen un suplement del 10%. 

• Sal Mar no es responsabilitza dels objectes o materials que el client no s’endugui a l’acabar l'esdeveniment 

Pregunta per les nostres tarifes per tancar el local en exclusivitat

INFORMACIÓ GENERAL ESDEVENIMENTS 

Condicions de la reserva



DISTRIBUCIÓ DEL RESTAURANT I CAPACITATS

MENJADOR

TERRASSA

MAR SAL CUINA

PASSEIG

WC

BARRA

110 persones (banquet) 
150 persones (còctel)

50 Pax Banquet 
70 Pax Còctel

20 Pax Banquet 
30 Pax Còctel



VOLS ORGANITZAR UN ESDEVENIMENT O GRUP?  
CONTACTA’NS A 

+34 695 847 765  
grupos@restaurantsalmar.com 


