Petit Comitè:
Un espai singular per a events, amb gust de la Barcelona actual i
amb arrels de tradició

Enmig del brogit incessant i l’activitat frenètica del centre de
Barcelona hi ha un restaurant que convida a endinsar-nos en una
viatge pels sabors de la terra. Petit Comitè resumeix l’essència de la
cuina catalana combinant els millors productes de temporada i de
proximitat amb una presentació contemporània i actual.
De la mà de Nandu Jubany i el seu equip, Petit Comitè trasllada a
Barcelona la calidesa, la familiaritat, el tracte proper i, sobretot, la
gastronomia singular que durant més de dues dècades han estat la
carta de presentació de Can Jubany.

Un entorn càlid i actual amb espais privats i
menús per a grups
El restaurant es distribueix de forma equilibrada en diferents ambients,
amb espais privats idonis per a dinars, sopars i events.
L’interior del Petit Comitè combina elements de tradició amb la modernitat del cosmopolitisme de Barcelona.

Per què escollir Petit Comitè per a events?
Ubicació cèntrica: al cor del Passeig de Gràcia.
Cuina d’estrella Michelin de la mà de Nandu Jubany.
Reconegut per la Guia Macarfi com el 10è millor
restaurant de Barcelona.
Espais privats per a grups.
Menús per a grups, adaptables a les necessitats de
l’event.
Experiència de l’equip de Jubany Events en esdeveniments exclusius arreu del país.

M E N Ú nº 1

MENÚS
PER A
GRUPS

Aperitiu del dia
1⁄2 Canelons de pollastre de pagès rostit
amb bolets a la crema
Lluç a la planxa amb pa amb tomàquet
Escuma de crema catalana amb carquinyolis
Servei d’aperitius i pa
47€ IVA inclòs

M E N Ú nº 2
Aperitiu del dia
1⁄2 Verdures a la brasa amb romesco
i anxoves de l’Escala
Garrí rostit cruixent amb fruita i codony

M E N Ú nº 3
Aperitiu del dia
1⁄2 Coca de foie amb poma caramel·litzada
i amanida de contrastos
1⁄2 Canelons de pollastre de pagès rostit
amb beixamel

Assortiment de pastissos casolans

1⁄2 Rap al forn amb patates, pernil ibèric
i sofregit d’alls

Servei d’aperitius i pa

Pinya a l’ast amb gelat de iogurt i coco
Servei d’aperitius i pa

52€ IVA inclòs

55€ IVA inclòs

MENÚ

MENÚ

P I C A P I C A nº 1

P I C A P I C A nº 2

Pica-pica per compartir...

Pica-pica per compartir...

Coca de forner amb tomàquet, sal i oli d’oliva verge

Coca de forner amb tomàquet, sal i oli d’oliva verge

Llonganissa de Vic “Riera Ordeig”

Llonganissa de Vic “Riera Ordeig”

Sobrassada de Can Rovira amb mel

Sobrassada de Can Rovira amb mel

Croquetes de pernil

Croquetes de pernil

Bunyols de bacallà

Bunyols de bacallà

···

···

1⁄2 Ous ferrats amb cansalada i patates suflés

1⁄2 Verdures a la brasa amb anxoves i romesco

1⁄2 Fricandó de vedella amb bolets i patates rosses

1⁄2 Rap amb patates al forn, pernil ibèric
i sofregit d’alls

Assortiment de pastissos casolans

Pinya a l’ast amb gelat de iogurt i coco

Servei d’aperitius i pa

Servei d’aperitius i pa

56€ IVA Inclòs

62€ IVA Inclòs

MENÚ

MENÚ

P I C A P I C A nº 3

P I C A P I C A nº 4

Pica-pica per compartir...

Pica-pica per compartir...

Coca de forner amb tomàquet, sal i oli d’oliva verge

Coca de forner amb tomàquet, sal i oli d’oliva verge

Ensaladilla de ventresca de tonyina
Bunyols de bacallà
Sobrassada de Can Rovira amb mel

Llonganissa de Vic “Riera Ordeig”
Sobrassada de Can Rovira amb mel

Croquetes de pernil

Croquetes de pernil

Mini-caneló de pollastre de pagès rostit
amb beixamel

Bunyols de bacallà

Truita oberta amb carxofes, calçots
pa amb tomàquet i pernil ibèric
···
1⁄2 Fricandó de vedella amb patates rosses
Escuma de crema catalana cremada
Servei d’aperitius i pa
57€ IVA Inclòs

···
1⁄2 Coca de foie amb poma caramel·litzada
i amanida de contrastos
1⁄2 Filet de vedella ben criada amb patates rosses
Assortiment de pastissos casolans
Servei d’aperitius i pa
67€ IVA Inclòs

MENÚ
P I C A P I C A nº 5
Pica-pica per compartir...
Coca de forner amb tomàquet, sal i oli d’oliva verge
Ensaladilla de ventresca de tonyina
Bunyols de bacallà
Sobrassada de Can Rovira amb mel
Croquetes de pernil
Mini-caneló de pollastre de pagès rostit
amb beixamel
Truita oberta amb carxofes, calçots pa amb
tomàquet i pernil ibèric
···
1⁄2 Turbot a la brasa amb verduretes
1⁄2 Filet de vedella ben criada amb patates rosses
Assortiment de pastissos casolans
Servei d’aperitius i pa
78€ IVA Inclòs

FES EL TEU MENÚ A MIDA!!!
CARTA

Entrants...
Amanida d’escarola, orella de porc cruixent i vinagreta de pinyons
Coca de foie amb poma caramel·litzada i amanida de contrastos
Verdures a la brasa amb anxoves i romesco
Ous ferrats amb cansalada confitada, cotna cruixent i patates suflés
Canelons de pollastre de pagès rostit

Ració

1/2 Ració

15€
21€
16€
17€
22€

9€
12,60€
9,60€
10,20€
13,20€

26€
29€
28€
21€
24€
26€
28€

15,60€
17,40€
16,80€
12,60€
14,40€
15,60€
16,80€

Principals...
Bacallà a la llauna amb mongetes i tripeta de bacallà
Tonyina vermella a la brasa amb escabetx i verduretes
Rap al forn de llenya amb patates, pernil ibèric i refregit d’alls
Pop a la brasa amb cremós de patata i pebre vermell
Fricandó de vedella amb patates rosses
Garrí rostit cruixent amb fruita i codony
Filet de vedella ben criada amb patates rosses

Postres...
Escuma de crema catalana amb carquinyolis
Pinya a l’ast caramel·litzada amb gelat de iogurt
Assortit de pastissos casolans

9€
9€
9,50€

C O N D I C I O N S:

•

S’ha de triar un menú tancat

•

Tot el grup haurà de fer el mateix menú

•

S’ha de confirmar el menú amb 48h d’antelació

•

En cas de triar mitges racions, s’ha de triar mínim 3 plats

•

Aquests menús es serviran per un mínim de 8 persones

•

Els menús no inclouen la bodega

•

Tots els menús inclouen l’IVA

O P C I Ó nº 1

BODEGA
PER A
GRUPS

Vi blanc: DO Costers del Segre. Vibrant
(Macabeu i Chardonnay)

Vi negre: DO Montsant. Obsessió
(Garnatxa i Carinyena)

Cava: D.O. Cava. Oriol Rossell Cuvée Especial
(Macabeu, Xarel·lo i Parellada)

Servei d’aigües i cafès
25€/pax IVA inclòs

O P C I Ó nº 2

O P C I Ó nº 3

Vi blanc: DO Penedès. Màgia

Vi blanc: DO Penedès. Can Feixes Tradició

Vi negre: DO Conca de Barberà. Rouge

Vi negre: DO Empordà. Sang de Corb

Cava: D.O. Cava. Torelló Brut Nature

Cava: D.O. Cava. Gramona Imperial

Servei d’aigües i cafès

Servei d’aigües i cafès

30€/pax IVA inclòs

35€/pax IVA inclòs

(Xarel·lo I Garnatxa Blanca)
(Garnatxa, Syrah i Garrut)

(Macabeu, Xarel·lo i Parellada)

(Xarel·lo i Malvasia de Sitges)
(Garnatxa i Carinyena)

(Xarel·lo, Macabeu i Chardonnay)

Ptge de la Concepció, 13
08008 Barcelona
T 936 337 627
info@petitcomite.cat

