
Coffee 
Breaks 

SMOOTHIES 
PA DE FARIGOLA 

CUPCAKES 
NITROGRANISSAT 

TARONJA CARAMEL·LITZADA 

MACEDÒNIA DE CÍTRICS 

DE LLIMA-LLIMONA 



COFFEE BREAK AM 
Opció A: Croissant Lenôtre©, napolitana de xocolata i fruita tallada a l’estil macedònia 

Opció B: Berlina de sucre, snecken de panses i síndria aromatitzada amb menta  

Opció C: Trena de poma, muffin de xocolata i pinya a l’estil cru 

Opció D: Palmeres de sucre, financier d’avellana i broqueta de meló verd amb alfàbrega  

Cafè i cafè descafeïnat 

Tea Deli by Pullman (selecció de tes Dammann Frères©) 

Llet i llet desnatada 

Aigües minerals 

Suc de taronja natural 

Suc de mango 

Suc tropical 

Tots els nostres coffee breaks inclouen: 

Suplement de 2,00 € per servei a la terrassa Syrah o la terrassa Blue. 

30 
min 

€ 
16,50 



COFFEE BREAK PM 
Opció A: Pastís fi de poma, pa de pistatxos amb formatge de cabra de la Garrotxa 
 i fruita tallada a l’estil macedònia  

Opció B: Selecció de cookies variades, trena d’albercoc i fruita fresca de temporada tallada 

Opció C: Xapata de tomàquet i alfàbrega amb espatlla ibèrica, berlina de sucre i palmeres de 
 xocolata  

Suplement de 2,00 € per servei a la terrassa Syrah o la terrassa Blue. 

30 
min 

€ 
18,50 

Cafè i cafè descafeïnat 

Tea Deli by Pullman (selecció de tes Dammann Frères©) 

Llet i llet desnatada 

Aigües minerals 

Suc de taronja natural 

Suc de mango 

Suc tropical 

Tots els nostres coffee breaks inclouen: 



COFFEE BREAK MIXT 
Opció A: Bunyols de vent, vasets de macedònia de fruites vermelles i pa de farigola 
 amb pernil dolç 

Opció B: Pa de nous amb formatge manxego i ruca, napolitana de xocolata i taronja 
 aromatitzada a la canyella  

Opció C: Muffin de xocolata, broquetes de fruita a l’estil cru i pa de nous 
 amb llonganissa de Vic 

Suplement de 2,00 € per servei a la terrassa Syrah o la terrassa Blue. 

30 
min 

€ 
20,00 

Cafè i cafè descafeïnat 

Tea Deli by Pullman (selecció de tes Dammann Frères©) 

Llet i llet desnatada 

Aigües minerals 

Suc de taronja natural 

Suc de mango 

Suc tropical 

Tots els nostres coffee breaks inclouen: 



COFFEE BREAK PERMANENT 

Suplement de 2,00 € per servei a la terrassa Syrah o la terrassa Blue. 

Opció de mitja jornada: Coffee break AM: 22,00 € 

Coffee break PM: 24,00 € 

Coffee break mixt: 25,00 € 

Opció de jornada completa: Coffee break AM + PM: 31,00 € 

Coffee break mixt: 36,00 € 

Cafè i cafè descafeïnat 

Tea Deli by Pullman (selecció de tes Dammann Frères©) 

Llet i llet desnatada 

Aigües minerals 

Suc de taronja natural 

Suc de mango 

Suc tropical 

Tots els nostres coffee breaks inclouen: 



COFFEE BREAK A LA CARTA 

Suplement de 2,00 € per servei a la terrassa Syrah o la terrassa Blue. 

La fruita 
 

• Fruita sencera de temporada:  3,00 € per unitat 
• Fruita fresca tallada a l’estil macedònia:  4,50 € per persona 
• Maduixots amb xocolata:   1,50 € per unitat 
• Macedònia de cítrics:   4,50 € per persona 
• Taronja caramel·litzada amb crema anglesa: 5,00 € per persona 

Pastisseria 
 

• Selecció de pastes (dues peces per persona): 6,00 € per persona 
• Cupcakes de sabors:   1,50 € per unitat 
• Còctel dolç:   1,75 € per unitat 
• Font de xocolata amb maduixes i xurros:  7,50 € per persona 

Salat 
 

• Truita de patates amb pa de ceba:  2,50 € per unitat 
• Flauta de pernil ibèric de gla:  4,50 € per unitat 
• Pa de sèsam i taronja amb formatge Flor de Esgueva: 3,50 € per unitat 
• Pa de wasabi i malta amb salmó fumat:  3,50 € per unitat 



COFFEE BREAK A LA CARTA 

Suplement de 2,00 € per servei a la terrassa Syrah o la terrassa Blue. 

Begudes 
 

• Aigües minerals:    04,00 € per persona 

• Cafè, cafè descafeïnat, llet i llet desnatada:  05,00 € per persona 

• Tea Deli by Pullman (selecció de tes Dammann Frères©)  06,00 € per persona 

• Assortiment de refrescos:    05,00 € per unitat 

• Begudes isotòniques:    06,00 € per unitat 

• Suc de taronja natural:    05,00 € per persona 

• Suc de maduixa i taronja:    08,00 € per persona 

• Suc de pinya i llima:    08,00 € per persona 

• Suc de móra i plàtan:    08,00 € per persona 

• Smoothies:     10,00 € per unitat 

• Termos de cafè americà:    15,50 € (serveix a 10 persones) 

• Termos de llet:    15,50 € (serveix a 10 persones) 

• Termos d’aigua calenta i infusions:   15,50 € (serveix a 10 persones) 



ESTACIÓ DE BEGUDES A LA SALA 

Suplement de 2,00 € per servei a la terrassa Syrah o la terrassa Blue. 

Mitja jornada: 
 

Refrescos:   19,00 € per persona 

Refrescos, cafè i infusions:  12,00 € per persona 

Refrescos, cafè, infusions i sucs: 13,00 € per persona 

Cafè i infusions:  15,00 € per persona 

Cafè Illy© by Pullman  16,50 € per persona (maxim 50 personas) 

Jornada completa: 
 

Refrescos:   18,00 € per persona 

Refrescos, cafè i infusions:  21,00 € per persona 

Refrescos, cafè, infusions i sucs: 22,00 € per persona 

Cafè i infusions:  10,00 € per persona 

Cafè Illy© by Pullman  12,50 € per persona (maxim 50 personas) 



INNOVATIVE BREAKS 

Aquest coffee break implica un complex procés d’elaboració; consulta als nostres evant managers el 
temps mínim d’antelació de la comanda.  

La fruita en quatre textures 
 
Elaborat amb fruita fresca de proximitat, és la millor manera de començar el dia de manera saludable. 
Te l’oferim de quatre maneres diferents i originals, utilitzant les últimes tècniques de cuina. 
 

Nitrogranissat 
De llima-llimona, elaborat davant vostre amb nitrogen líquid 
 
Sucs naturals 
De maduixa i taronja, pinya i llima, poma i fruites vermelles, móra i plàtan  
(servits individualment en ampolles de 200 ml)  
 
Fruita a l’estil cru 
Elabora el teu propi iogurt afegint-li diverses fruites especiades  
(pinya i anís estrellat, síndria i eucaliptus, meló i canyella, poma verda i bergamota)  
 
Fruita per emportar 
Síndria amb caramels de menta/mango, pinya i taronja/kiwi amb coco fresc 
 
Cafè Illy© by Pullman (maxim 50 personas) 
Tea Deli by Pullman (selecció de tes Dammann Frères©) 

Suplement de 2,00 € per servei a la terrassa Syrah o la terrassa Blue. >25 

30 
min 

€ 
30,00 



INNOVATIVE BREAKS 
Fruites vermelles i xocolata 
 
Una de les millors combinacions que hi ha en pastisseria. Hem seleccionat una proposta que uneix els 
sabors clàssics amb els processos de cuina més actuals. 
 

Plum-cake de xocolata amb una pomada de gerds i cruixent 
  
Cremós de xocolata, pa torrat, oli texturitzat i sal de Maldon  
  
Font de xocolata amb broquetes de fruita i xurros amb sucre  
  
Muffin de xocolata  
 
Macedònia de fruites vermelles 
 
Suc de taronja natural 
 
Cafè Illy© by Pullman (maxim 50 personas) 
Tea Deli by Pullman (selecció de tes Dammann Frères©) 

>25 

30 
min 

€ 
30,00 

Aquest coffee break implica un complex procés d’elaboració; consulta als nostres evant managers el 
temps mínim d’antelació de la comanda.  

Suplement de 2,00 € per servei a la terrassa Syrah o la terrassa Blue. 



SELECCIÓ DE PASTES 

OUS REMENATS 

PANCAKES 
AMB XAROP D’ERABLE 

PIT DE GALL DINDI FUMAT 

BACÓ I SALSITXES 

EMBOTITS CATALANS 

Esmorzars 
en Sala 



ESMORZARS EN SALA 
Esmorzar complet 
 
Selecció de pastes Lenôtre© 

 
Fruita fresca de temporada tallada  
Pit de gall dindi fumat 
Pernil dolç  
Pernil ibèric  
Salmó fumat amb formatge cremós  
Embotits catalans  
 
Pancakes amb xarop d’erable i fruites vermelles  
Bacó i salsitxes d’au  
Verdures de temporada rostides amb farigola  
Ous remenats  
 
Sucs de fruita, iogurts, pans i melmelades  
 
Aigües, cafès i infusions Dammann Frères© 

Suplement de 2,00 € per servei a la terrassa Syrah o la terrassa Blue. 
>25 

60 
min 

€ 
35,00 



ESMORZARS EN SALA 

Esmorzar continental 
 
Selecció de pastes Lênotre©  
  
Fruita fresca de temporada tallada  
Pit de gall dindi fumat 
Pernil dolç  
Pernil ibèric  
Salmó fumat amb formatge cremós  
Embotits catalans  
   
Sucs de fruita, iogurts, pans i melmelades  
  
Aigües, cafès i infusions Dammann Frères© 

Suplement de 2,00 € per servei a la terrassa Syrah o la terrassa Blue. 
>25 

60 
min 

€ 
25,00 



Bufets 

FIDEUÀ 
RAITA DE IOGURT 

FORMATGE MANXEGO 

FESOLS DE SANTA PAU 

PA AMB TOMÀQUET  

MANDONGUILLES AMB SÍPIA 

SAMOSES VEGETALS 

CREMA CATALANA 
LLUÇ ROSTIT EN SALSA VERDA 



>25 

60 
min 

€ 
45,00 

BUFET DEL DIA 

T’oferim una atractiva oferta de temporada, un bufet variat i innovador amb 
productes frescos d’inspiració mediterrània. Un ampli assortiment d’amanides 
preparades, plats calents de pasta, verdures, peix i carn, i per acabar la nostra 
pastisseria casolana i fruita fresca de proximitat. En canviem cada dia la 
composició d’acord amb els productes de mercat. 
 
Inclou aigües minerals, vins blanc i negre amb DO (Vinoteca by Pullman), infusions 
Dammann Frères© i cafès. 

Suplement de 2,00 € per servei a la terrassa Syrah; la línia de bufet estarà ubicada dins del restaurant. 
El menú inclou una ampolla de vi (blanc o negre) per cada tres persones. 
Qualsevol altre tipus de begudes no especificades en el menú no estan incloses. 



<25 

60 
min 

€ 
45,00 

DAILY EASY LUNCH 

Ens adaptem als grups més petits; t’oferim un bufet variat però dissenyat per a grups 
reduïts. Amb productes frescos i d’inspiració mediterrània, en canviem cada dia la 
composició seguint el mercat. 
 
Inclou aigües minerals, vins blanc i negre amb DO (Vinoteca by Pullman), infusions 
Dammann Frères© i cafès. 

Suplement de 2,00 € per servei a la terrassa Syrah; la línia de bufet estarà ubicada dins del restaurant. 
El menú inclou una ampolla de vi (blanc o negre) per cada tres persones. 
Qualsevol altre tipus de begudes no especificades en el menú no estan incloses. 



>25 

90 
min 

€ 
55,00 

Tapastry by Pullman 
 
Formatge vell Flor de Esgueva acompanyat d’olives amanides  
Barqueta d’espatlla ibèrica de gla  
Barqueta de cranc, pinya i ous de salmó  
Truita de patates i ceba  
Esqueixada de bacallà, tomàquet i olivada  
Amanida de marisc  
Pebrots del piquillo farcits de tonyina  
Coca de pa torrada amb tomàquet de penjar de Can Roseta i oli d’oliva verge  
  
Gambes amb allada  
Pollastre rostit a la catalana 
Sarsuela de peix  
  
Broquetes de fruita a l’estil cru  
Banda de poma caramel·litzada 
Fruita de temporada  
Pastisseria Pullman feta a casa 
 
Vins blanc i negre amb denominació d’origen, Vinoteca by Pullman 
Aigües minerals 
Cafès i infusions Dammann Frères© 

BUFETS TEMÀTICS 

Suplement de 2,00 € per servei a la terrassa Syrah; la línia de bufet estarà ubicada dins del restaurant. 
El menú inclou una ampolla de vi (blanc o negre) per cada tres persones. 
Qualsevol altre tipus de begudes no especificades en el menú no estan incloses. 



>25 

90 
min 

€ 
55,00 

BUFETS TEMÀTICS 
El mercat de la Boqueria  
 
Espàrrecs verds i ceba tendra brasejats amb salsa romesco  
Amanida de bacallà confitat a l’estil de Vilanova  
Empedrat de llenties amb gamba blanca  
Barqueta de llagostins en versió freda  
Enciams de temporada amb condiments especials (cirerol, pastanaga, cogombre i 
formatge feta)  
Vinagretes de vinagre de Mòdena i mostassa antiga  
  
Els millors formatges catalans de la temporada  
Pa amb tomàquet de penjar de Can Roseta i oli d’oliva verge  
  
Fideuà de gambetes, ceps i allioli suau de pera  
Bacallà a la llauna amb fesols de Santa Pau saltats  
Mandonguilles de vedella amb sípia i pèsols  
   
Fruita tallada amb fruites vermelles i suc de taronja  
Crema catalana  
Fruita de temporada  
Pastisseria Pullman feta a casa  
 
Vins blanc i negre amb denominació d’origen, Vinoteca by Pullman 
Aigües minerals 
Cafès i infusions Dammann Frères© 

Suplement de 2,00 € per servei a la terrassa Syrah; la línia de bufet estarà ubicada dins del restaurant. 
El menú inclou una ampolla de vi (blanc o negre) per cada tres persones. 
Qualsevol altre tipus de begudes no especificades en el menú no estan incloses. 



>25 

90 
min 

€ 
55,00 

BUFETS TEMÀTICS 
Spain is different 
 
Espàrrecs blancs de Navarra amb refregit d’alls tendres i ibèrics   
Barqueta de bonítol brasejat, anxoves i ou dur  
Amanida de pit de pollastre en escabetx, mongeta tendra, pèsols i ceba vermella   
Amanida de cítrics, bacallà, ametlla blanca i vinagreta de nyora  
Enciams de temporada amb condiments especials (cirerol, pastanaga, cogombre i 
formatge feta)  
Vinagretes de vinagre de Mòdena i mostassa antiga  
   
Els millors formatges manxegos de la temporada  
Pa amb tomàquet de penjar de Can Roseta i oli d’oliva verge  
  
Paella de mar i muntanya  
Lluç rostit en salsa verda amb cloïsses  
Cuixa de xai desossada amb salsa de vi negre  
  
Banda de poma caramel·litzada  
Fruita fresca tallada  
Fruita de temporada  
Pastisseria Pullman feta a casa 
 
Vins blanc i negre amb denominació d’origen, Vinoteca by Pullman 
Aigües minerals 
Cafès i infusions Dammann Frères© 

Suplement de 2,00 € per servei a la terrassa Syrah; la línia de bufet estarà ubicada dins del restaurant. 
El menú inclou una ampolla de vi (blanc o negre) per cada tres persones. 
Qualsevol altre tipus de begudes no especificades en el menú no estan incloses. 



>25 

90 
min 

€ 
65,00 

BUFETS TEMÀTICS 
Bombai - Barcelona 
 
Sopa khari  
  
Samoses vegetals al curri verd  
Aam ka pachadi  
Raita de iogurt  
  
Enciams de temporada amb condiments especials, cirerol, pastanaga, cogombre i formatge feta 
Vinagretes de vinagre de Mòdena i mostassa antiga  
  
Sabzi  
Kashmiri pulao  
Jardaloo boti  
Machli goa  
  
Nariyal ki icecream aur aam malai  
Besam iadhu  
Fruita sencera de temporada  
Fruita tallada a l’estil macedònia  
 
Refrescos, sucs de fruita naturals 
Te Darjeeling Steinthal 
Aigües minerals 

Suplement de 2,00 € per servei a la terrassa Syrah; la línia de bufet estarà ubicada dins del restaurant. 
Qualsevol altre tipus de begudes no especificades en el menú no estan incloses. 



ROSBIF 

Menús  
Emplatats 

FONOLL 
PURÉ DE PATATES AL CARBÓ  

OLI TEXTURITZAT 

XIITAKE CONFITAT 
CAVIAR DE TOMÀQUET 

SALSA AMERICANA 
LLUÇ DE BROQUETA 



MENÚS EMPLATATS 

Menú 1 - Yes 

Amanida niçarda amb patata 
al vapor, tonyina en oli d’oliva, 
anxoves, ous de guatlla i salsa 

de mostassa 
  
 

Peix de la llotja de Barcelona 
rostit amb wok de verdures i 
salsa de pastanaga i soja 

  
 

Xocolata blanca - Llimona 
  
 

Vi blanc amb DO 
(Vinoteca by Pullman) 

Aigües minerals, cafès i 
infusions Dammann Frères© 

Crema de bacallà, espinacs i 
musclos*  

 
 
 
 

Pit de pollastre farcit amb 
carabassa, espàrrecs verds i 

salsa de vi negre 
  
 

Taronja aromatitzada amb 
canyella amb gelat de nata 

  
Vi negre amb DO 

(Vinoteca by Pullman) 
Aigües minerals, cafès i 

infusions Dammann Frères© 

Menú 2 - Oui 

*Gaspatxo de tomàquet amb condiments de bou de mar i síndria al pebre (primavera - estiu) 
** Vichyssoise de pera, làmines de bacallà confitades, poma verda i ametlles (primavera - estiu)  

>15 

60 
min 

€ 
45,00 

Sopa cremosa de patata 
fumada amb ceps de 

temporada i cansalada ibèrica 
confitada** 

  
 

Lluç de palangre rostit amb 
gamba blanca i salsa 

americana  
  
 

Maduixes - Formatge fresc  
  
 

Vi blanc amb DO 
(Vinoteca by Pullman) 

Aigües minerals, cafès i 
infusions Dammann Frères©  

Menú 3 - Sí 

Suplement de 2,00 € per servei a la terrassa. 
El menú inclou una ampolla de vi (blanc o negre) per cada tres persones. 
Qualsevol altre tipus de begudes no especificades en el menú no estan incloses. 



MENÚS EMPLATATS 

Menú 4 - Ja 

Amanida de rosbif de vedella 
amb ceba vermella, tomàquet 
sec, espàrrec i vinagreta de 

verdures  
  
 

Corbina de platja amb patata 
fondant i vinagreta tèbia de 
tomàquet, pinyons i llimona  

  
 

Xocolata - Caramel  
  
 

Vi blanc o negre amb DO 
(Vinoteca by Pullman) 

Aigües minerals, cafès i 
infusions Dammann Frères© 

Làmines de bacallà confitat, 
caviar de tomàquet, oli 
texturitzat i pil-pil muntat  

  
 
 

Medalló de xai desossat, puré 
de carabassa i nyores, carxofes 

i bolets 
  
 

Coco - Albercoc 
  
 

Vi blanc o negre amb DO 
(Vinoteca by Pullman) 

Aigües minerals, cafès i 
infusions Dammann Frères© 

Menú 5 - Sim 

Amanida de llagostins, tomàquet 
rostit, fonoll i vinagreta de 

carquinyolis 
  
 
 

Vedella a les 24 hores amb puré 
de patates al carbó, xiitake confitat 

i espàrrecs verds  
  
 

Fruita aromatitzada amb escuma 
de llimona 

  
Vi blanc o negre amb DO  

(Vinoteca by Pullman) 
Aigües minerals, cafès i  

infusions Dammann Frères© 

Menú 6 - Da 

>15 

60 
min 

€ 
55,00 

Suplement de 2,00 € per servei a la terrassa. 
El menú inclou una ampolla de vi (blanc o negre) per cada tres persones. 
Qualsevol altre tipus de begudes no especificades en el menú no estan incloses. 



SAMOSES 

Heavy 
Cocktails 

SAL D’API 

BASTÓ DE FOIE ARREBOSSAT 

PATATA ROSABELLE 
FORMATGE PETIT NEVAT DEL MARESME 

AIGUA DE MADUIXES 

LLAGOSTINS EN TEMPURA 
DIM SUM DE GAMBES 



>25 

105 
min 

€ 
52,00 

HEAVY COCKTAIL 
Heavy cocktail 1 – GR8 Cocktail 
 
Avellanes torrades i garapinyades amb curri  
Làmines allargades de patata amb sal d’api  
  
Bacallà confitat amanit a l’estil xató  
Barqueta d’espatlla ibèrica de gla  
Barqueta de bonítol brasejat, anxoves i ou dur  
Broqueta de formatge fresc, salmó fumat i tobiko  
Bastó de foie arrebossat amb flor d’hibisc  
  
Croquetes quadrades de pernil ibèric de gla  
Patates braves Skipper 
Minihamburguesa de vedella trufada  
Llagostins en tempura de curri  
Broqueta de pop fumat, patata confitada i pebre vermell de la Vera  
Siu mai d’ibèric i verduretes  
  
Broquetes de fruita a l’estil cru 
 
Refrescos, cerveses i aigües minerals 
Vins amb DO (Vinoteca by Pullman) 
Cava 

Suplement de 2,00 € per servei a la terrassa. 
El menú inclou una ampolla de vi (blanc o negre) i cava per cada tres persones. 
Qualsevol altre tipus de begudes no especificades en el menú no estan incloses. 
Suplement de 2,00 € per servei de cafè en acabar el còctel. 



>25 

105 
min 

€ 
52,00 

Heavy cocktail 2 – Cocktail 4U  
 
Bastonets de sèsam i wasabi   
Làmines allargades de patata amb sal d’api  
 
Caneló d’albergínia, alvocat i olives de Kalamata  
Gotet de salmó marinat amb miso, coco i poma verda  
Llagostí amb allada en versió freda  
Barqueta de gall dindi, mostassa i orellanes  
Bombó de formatge de cabra amb aigua de maduixes  
 
Croquetes de bacallà 
Biquini de pernil ibèric i formatge Tou dels Til·lers  
Minihamburguesa de pollastre amb espècies i formatge Petit Nevat del Maresme  
Samoses vegetals al curri  
Dim sum de gambes i verduretes  
Patates d’Olot farcides de carn rostida  
 
Broquetes de fruita a l’estil cru  
 
Refrescos, cerveses i aigües minerals 
Vins amb DO (Vinoteca by Pullman) 
Cava 

HEAVY COCKTAIL 

Suplement de 2,00 € per servei a la terrassa. 
El menú inclou una ampolla de vi (blanc o negre) i cava per cada tres persones. 
Qualsevol altre tipus de begudes no especificades en el menú no estan incloses. 
Suplement de 2,00 € per servei de cafè en acabar el còctel. 



>50 

105 
min 

€ 
75,00 

Heavy cocktail 3 - Cocktail BBQ 
 
Enciams de temporada amb condiments especials (cirerol, pastanaga, cogombre, formatge 
feta i tonyina en oli d’oliva)  
Vinagretes de vinagre de Mòdena i mostassa antiga  
 
Selecció dels millors formatges manxegos amb bastonets de pa i raïm  
 
A LA GRAELLA: 
Broquetes de rap i llagostins  
Salmó i xampinyons  
 
Minihamburguesa de vedella  
Costelles de xai  
Broquetes morunes de pollastre  
Minibotifarres d’ibèric  
 
Espàrrecs verds, patates Rosabelle i tomàquet canari  
 
Salsa barbacoa i tàrtara  
 
Fruita tallada a l’estil macedònia  
Pastisseria Pullman feta a casa 
 
Refrescos, cerveses i aigües minerals 
Sangria de vins amb DO 
Vins amb DO (Vinoteca by Pullman) 

HEAVY COCKTAIL 

Suplement de 2,00 € per servei a la terrassa. 
El menú inclou una ampolla de vi (blanc o negre) i cava per cada tres persones. 
Qualsevol altre tipus de begudes no especificades en el menú no estan incloses. 
Suplement de 2,00 € per servei de cafè en acabar el còctel. 



HEAVY COCKTAIL 

Suplement de 2,00 € per servei a la terrassa. 

ANIMACIONS CULINÀRIES  
  
Pernil ibèric pur de gla 5J amb tallador 
Makis i nigiris  
Formatges catalans de temporada amb coca de pa torrada, 
tomàquet de penjar de Can Roseta i oli d’oliva 
Escamarlans de Palamós a la planxa amb allioli suau de pera 
Arròs caldós de llagosta 
Arròs cremós d’ànec, foie semicuit i porto 
Estació de font de xocolata amb broquetes de fruita 

Preu a consultar 
12,00 € per persona 
 
09,00 € per persona 
14,00 € per persona 
12,00 € per persona 
10,00 € per persona 
09,50 € per persona 



Finger 
Buffets 

PENNE RIGATE 

VEDELLA ROSTIDA 

POLLASTRE, SOJA I CORIANDRE 

ALFÀBREGA 

AMANIDA CÈSAR 
POLLASTRE BRASEJAT I MOSTASSA 

SALMÓ MARINAT EN MISO 



Suplement de 2,00 € per servei a la terrassa Syrah o la terrassa Blue. 
>10 

45 
min 

€ 
45,00 

FINGER BUFFET 
Finger buffet 1 - Wrapped around my fingers 
 
Enciams de temporada amb condiments especials (cirerol, pastanaga, cogombre i formatge feta)  
Vinagretes de vinagre de Mòdena i mostassa antiga  
  
Flauta de formatge manxego amb ruca i tomàquet de penjar de Can Roseta  
Sandvitx de tomàquet, pollastre brasejat i mostassa  
  
Amanida de mozzarella bocconcino, cirerol i pesto d’alfàbrega  
Amanida Cèsar tradicional  
  
Salmó marinat en miso amb coco i poma verda  
Wok de pollastre, verdures, soja i coriandre  
  
Fruita fresca tallada a l’estil macedònia  
Pastisseria Pullman feta a casa  
 
Aigües minerals, refrescos i cerveses 



Suplement de 2,00 € per servei a la terrassa Syrah o la terrassa Blue. 
>10 

45 
min 

€ 
45,00 

FINGER BUFFET 
Finger buffet 2 - Thumbs up! 
 
Enciams de temporada amb condiments especials (cirerol, pastanaga, cogombre i formatge feta)  
Vinagretes de vinagre de Mòdena i mostassa antiga  
  
Xapata de tomàquet i alfàbrega amb pernil ibèric de gla  
Sandvitx vegetal d’espinacs amb tonyina en oli d’oliva  
  
Amanida d’albergínia rostida, formatge de cabra, ou de guatlla, tomàquet dolç i llavors de carabassa  
Amanida niçarda  
  
Penne rigate amb salsa cremosa de pesto  
Vedella rostida amb verdures verdes i oli de sèsam  
  
Taronja aromatitzada amb canyella  
Pastisseria Pullman feta a casa 
 
Aigües minerals, refrescos i cerveses 



Menú de 
Sandvitx 

MOSTASSA ANTIGA  

PA DE MALTA I WASABI 

CUSCÚS 

TOMÀQUET RAF 

VEDELLA A L’ESTIL TAILANDÈS 

ANET I TÀPERES 

AMANIDA DE PEIX ESPASA 



Suplement de 2,00 € per servei a la terrassa Syrah o la terrassa Blue. 
>10 

60 
min 

€ 
40,00 

MENÚ DE SANDVITX 
Menú de sandvitx 1 - The world around your sandwich 
 
Enciams de temporada amb condiments especials (cirerol, pastanaga, cogombre i formatge feta)  
Vinagretes de vinagre de Mòdena i mostassa antiga  
 
Pa de malta i wasabi amb salmó fumat i formatge cremós  
Pa de llavors amb pollastre rostit, mostassa i fulles verdes  
 
Milfulls de mozzarella, tomàquet raf i ruca  
Amanida Cèsar tradicional  
 
Fruita fresca tallada a l’estil macedònia 
 
Aigües i refrescs 



>10 

60 
min 

€ 
40,00 

Suplement de 2,00 € per servei a la terrassa Syrah o la terrassa Blue. 

Menú de sandvitx 2 - Ye olde sandwich menu 
 
Enciams de temporada amb condiments especials (cirerol, pastanaga, cogombre i formatge feta)  
Vinagretes de vinagre de Mòdena i mostassa antiga  
  
Xapata de tomàquet i alfàbrega amb pernil ibèric de gla  
Flauta de formatge manxego amb ruca i tomàquet de penjar de Can Roseta  
  
Amanida de peix espasa marinat amb cítrics, mongetes tendres i cuscús 
Amanida d’hortalisses, pollastre fumat amb mostassa i vinagreta de tomàquet  
  
Fruita tallada a l’estil cru 
 
Aigües i refrescs 

MENÚ DE SANDVITX 



>10 

60 
min 

€ 
40,00 

Suplement de 2,00 € per servei a la terrassa Syrah o la terrassa Blue. 

Menú de sandvitx 3 - Oh my sandwich! 
 
Enciams de temporada amb condiments especials (cirerol, pastanaga, cogombre i formatge feta)  
Vinagretes de vinagre de Mòdena i mostassa antiga  
  
Pa amb tres pebres, rosbif de vedella i mostassa Savora  
Panet de blat de moro amb crema de foie semicuit i ruca  
  
Amanida de vedella a l’estil tailandès  
Amanida de nyoqui sard, salmó fumat, anet i tàperes  
  
Taronja aromatitzada amb canyella  
 
Aigües i refrescs 

MENÚ DE SANDVITX 



Welcome 
Drinks 

CROSTES D’ARRÒS 
SAL DE CÍTRICS 

CAVA 
AVELLANES TORRADES AMB CURRI 
PATATES BRAVES  

TOMÀQUET CONFITAT 

OUS DE TOBIKO 



Suplement de 2,00 € per servei a la terrassa Syrah o la terrassa Blue. 

WELCOME DRINKS 
Welcome drink 1 - Hello 
  
Avellanes torrades i garapinyades amb curri  
Crostes d’arròs inflat amb sal de cítrics   
 

Refrescos i cerveses 
Cava Castell de Peralada 
Aigües minerals   12,00 € 
 

Welcome drink 2 - Hallo 
  
Avellanes torrades i garapinyades amb curri  
Làmines allargades de patata amb sal d’api  
Broqueta de formatge fresc, tomàquet confitat i anxoves  
 

Refrescos i cerveses 
Cava Castell de Peralada 
Aigües minerals   15,00 € 

>15 

30 
min 



Suplement de 2,00 € per servei a la terrassa Syrah o la terrassa Blue. 

WELCOME DRINKS 
Welcome drink 3 - Hola 
 

Formatge manxego curat  
Barqueta de cranc i ous de tobiko 
Barqueta d’espatlla ibèrica de gla  
Patates braves Skipper  
Croquetes de pernil ibèric  
 

Refrescos i cerveses 
Vins amb DO (Vinoteca by Pullman) 
Cava 
Aigües minerals   
 

Welcome drink 4 - Hei 
 

Barqueta de bonítol brasejat, anxoves i ou dur  
Barqueta de gall dindi, mostassa i orellanes  
Llagostins amb allada en versió freda  
Croquetes de bacallà  
Siu mai d’ibèric i verduretes 
 

Refrescos i cerveses 
Vins amb DO (Vinoteca by Pullman) 
Cava 
Aigües minerals   

€ 
25,50 

>15 

30 
min 



CACAU 

Pícnic 

AMANIDA DE PATATA 

SUC DE PINYA 
XAPATA DE PERNIL IBÈRIC 

SANDVITX DE CRANC 
FORMATGE MANXEGO 
API VERD 
POLLASTRE BRASEJAT 



€ 
25,00 

PÍCNIC 
Pícnic d’esmorzar 
 
Fruita sencera de temporada  
Croissant de mantega Lenôtre©  
Flauta de formatge manxego i ruca  
Xapata de pernil ibèric de gla  
  
Batut de cacau 
Suc de pinya 
Aigua mineral 



€ 
30,00 

Pícnic dinar 
 
Amanida de patata jove al vapor amb salmó fumat i api verd  
Sandvitx de pollastre brasejat amb mostassa antiga  
Sandvitx de cranc  
Fruita sencera de temporada  
Cookie de xocolata  
  
Vi negre amb DO (Vinoteca by Pullman) 
Suc de pinya 
Aigua mineral 

PÍCNIC 



Sopars  
de Gala 

CANELÓ D’ALBERGÍNIA 
CREMA DE TÒFONA 

NÚVOL DE 

PÈSOL 
PANADA DE PISTATXO 
IUCA CRUIXENT 

NYOQUIS DE PATATA 



SOPARS DE GALA 
Menú de gala 1 - Skipper’s Heaven 
 
Aperitiu: 
 
Avellanes torrades i garapinyades amb curri  
Crostes d’arròs amb sal de cítrics  
 
Broqueta de formatge fresc amb salmó fumat i tobiko 
Patates braves Skipper  
Croquetes quadrades de pernil ibèric 
 
Aperol Spritz, cava i refrescos  
 
Menú: 
 
Amanida de gambes blanques amb dues textures, verdures anisades, vinagreta de cítrics i fulles cruixents  
 
Filet de vedella rostit, nyoquis de patata i tòfona, ceps i crema de tòfona  
 
Textures de xocolata 
 
 
Perfum, vi blanc amb DO Penedès 
Gotim Bru, vi negre amb DO Penedès 
Cava Bertha Lounge 
Aigües minerals, cafès i infusions Dammann Frères© 

>25 

120 
min 

€ 
75,00 

Suplement de 2,00 € per servei a la terrassa. 
El menú inclou una ampolla de vi (blanc o negre) per cada tres persones. 
Qualsevol altre tipus de begudes no especificades en el menú no estan incloses. 



SOPARS DE GALA 
Menú de gala 2 - Skipper’s Eden 
 
Aperitiu: 
 
Avellanes torrades i garapinyades amb curri 
Iuca cruixent amb sal d’api 
 
Caneló d’albergínia amb alvocat, formatge de cabra i olives de Kalamata 
Patates braves Skipper 
Croquetes quadrades de pernil ibèric 
 
Kir Royal, cava i refrescos 
 
Menú: 
 
Amanida de rosbif, ceps, espàrrecs, pernil ibèric de gla i pinyons 
 
Llobarro de la Boqueria amb panada de pistatxo verd, carabassa, fruita de la passió, cirerol i núvol 
de pèsol 
 
Xocolata, fruita seca i vainilla 
 
 
L’Equilibrista, vi blanc amb DO Catalunya 
Vilosell, vi negre amb DO Costers del Segre 
Cava Aire de L’Origan 
Aigües minerals, cafès i infusions Dammann Frères© 

>25 

120 
min 

€ 
75,00 

Suplement de 2,00 € per servei a la terrassa. 
El menú inclou una ampolla de vi (blanc o negre) per cada tres persones. 
Qualsevol altre tipus de begudes no especificades en el menú no estan incloses. 


