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Especialistes en 
arrossos i paelles a 
peu de platja

El restaurant Arenal va obrir les seves 

portes al maig del 2008 convertint-se 

en el primer restaurant del grup.

Arenal Restaurant suggereix una 

exquisida cuina mediterrània de 

temporada a peu de platja, basada en 

una renovada lectura del tradicional 

receptari mariner.

Saboroses especialitats amb sabor a 

mar: arrossos i paelles, peixos

i mariscos, una variada i 

avantguardista proposta de plats i 

tapes que mariden a la perfecció amb 

una cuidada selecció de vins i un dolç 

assortit de postres casolanes.

La seva agradable terrassa situada a 

nivell de platja de la Barceloneta, és 

una de les joies del restaurant. 

Existeixen pocs plaers comparables 

com degustar i compartir un excel·lent 

arròs enfront del mar.

“ Situat a nivell de 
la platja de la 
Barceloneta”

www.gruparenal.com
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Exterior

110 pax / sentats

120 pax / banquet 

Interior

100 pax / sentats

100 pax / banquet 

CAPACITAT

17



Menú 1
(mínimo 8 pers.)

iva 10% no
incluido

33€

Menú 2
(mínimo 8 pers.)

iva 10% no
incluido

38€

Menú 1
(mínim 8 pers.)

iva 10% no
inclòs

33€

Menú 2
(mínim 8 pers)

iva 10% no
inclòs

38€
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Pica pica

Amanida grega amb formatge feta en oli i quinoa

Patates cabrejades

Musclos al vapor 

Calamars a l'andalusa amb maionesa de fruits vermells i sèsam 

Pa de coca torrat amb tomàquet de branca i oli d'oliva Verge

Segons a triar:

Paella de marisc

Arròs de verdures de temporada

Filet d'orada a la planxa amb patates confitades i oli de cítrics 

Roast beef de llom de bou amb graten de patata i salsa de 

"Ratafía"

Postres a triar:

Sopa de xocolata amb tall de gelat bescuit i galeta

Crema catalana 

Sorbet de limoncello

Begudes:

Vi blanc · Nuviana · D.O. Penedès

Vi negre · Nuviana · D.O. Penedès

Vi rosat · Nuviana · D.O. Penedès

Aigua, cafès o infusions

Pica pica

Amanida de formatge de cabra temperat amb figues en almívar, 
ruca, espinacs frescos amb mango i caramel balsàmic.

Làmines de carxofes fregides amb foie
Musclos a la marinera

Calamarsons a l'andalusa amb maionesa de fruits vermells i 
sèsam

Pa de coca torrat amb tomàquet de branca i oli d'oliva Verge 

Segons a triar:

Paella de marisc

Arròs negre de pescadors

Arròs de verdures de temporada

Broqueta de calamar i gambes amb quinoa vermella i brots de 
soia 

Ploma ibèrica (D.O. Duroc) amb espècies a la graella amb 
chutney de tomàquet i pebrots del padró

Postres a triar:

Pastís de Formatge amb compota de fruits vermells

Pinya natural marinada amb canyella i anís estavellat amb gelat 
de vainilla

Gelat de galeta oreo

Begudes:

Vi blanc · Nuviana · D.O. Penedès

Vi negre · Nuviana · D.O. Penedès

Vi rosat · Nuviana · D.O. Penedès

Aigua, cafès o infusions



Menú 3
(mínimo 8 pers.)

iva 10% no
incluido

43€

Menú 4
(mínimo 8 pers.)

iva 10% no
incluido

53€

Menú 3
(mínim 8 pers.)

iva 10% no
inclòs

43€

Menú 4
(mínim 8 pers.)

iva 10% no
inclòs

53€
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Pica pica

Timbal de salmó macerat amb guacamole al curri i tomàquet 
dolç

Xanguets amb ceps confitats, ou i xistorra amb oli de tòfona 
negra

Carpaccio de tonyina vermella amb brots, compota de taronja 
amarga i perles de wasabi

Bocades de "PAN i PURI" de brandada de bacallà amb salsa de 
crancs vermells de riu

Pa de coca torrat amb tomàquet de branca i oli d'oliva verge

Segons a triar:

Paella de marisc 

Arròs de verdures de temporada

Arròs caldós d'escamarlans i cloïsses

Morro de bacallà rostit amb samfaina i mel de romaní

Magret d'ànec cruixent amb meló cantalup i oli de Porto

Postres a triar:

Tiramisú amb gelat de cafè

Semiesfera de vainilla amb cor de mango

Gelat de caramel toffee

Begudes:

Vi blanc · Nuviana · D.O. Penedès

Vi negre · Nuviana · D.O. Penedès

Vi rosat · Nuviana · D.O. Penedès

Aigua, cafès o infusions

Pica pica

Bocades de "PA I PURI" de brandada de bacallà amb salsa de 

crancs vermells de riu

Pernil ibèric Gran Reserva Sr. O. Guijuelo (Salamanca) 

Xanguets amb ceps confitats, ou i xistorra amb oli de tòfona 

negra 

Carpaccio de tonyina vermella amb brots, compota de taronja 

amarga i perles de wasabi

Pa de coca torrat amb tomàquet de branca i oli d'oliva Verge

Segons a triar:

Arròs de llamàntol (caldós o sec)

Arròs negre de pescadors

Arròs de verdures de temporada

Polp a la graella amb verdures i salsa lleugera de "Romesco" 

Entrecot de vedella amb graten de patata i shitake fresc saltat

Postres a triar:

Pastís "Red Velvet" amb coulís de canyella

Oval de xocolata crunch amb cacauets i caramel

Gelat de iogurt amb fruits del bosc del bosque

Begudes:

Vi blanc · Gramona Mas Escorpí · D.O. Penedès 

Vi negre · Scala Dei · D.O. Priorat

Vi rosat · Gramona Premier · D.O. Penedès

Aigua, cafès o infusions.



Menú 5
(mínimo 8 pers.)

iva 10% no
incluido

65€

3€

5€

Con suplemento de 3€ en el menú que elijas,

Licores premium (Suplemento 7 euros).

Menú 5
(mínim 8 pers.)

iva 10% no
inclòs

66€

3€

5€
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 de suplement

 de suplement

Pica pica

Gamba vermella a la planxa flamejada amb tequila

Pernil ibèric Gran Reserva Sr. O. Guijuelo (Salamanca)

Carpaccio de tonyina vermella amb brots, compota de taronja 
amarga i perles de wasabi

Formatge de cabra temperat amb figues en almívar, ruca, 
espinacs frescos amb mango i caramel balsàmic.

Xanguets amb ceps confitats, ou i xistorra amb oli de tòfona negra 

Pa de coca torrat amb tomàquet de branca i oli d'oliva Verge

Segons a triar

Arròs de llamàntol (caldós o sec)

Arròs negre de pescadors

Arròs de verdures de temporada

Popieta de llamàntol amb tòfona i cremós de patata i carxofa 
cruixent

Rellom de vedella a la graella amb parmentier de patates fregides, 
tòfona negra i oli de mostassa

Postres a triar:

Oval de xocolata crunch amb cacauets i caramel

Carpaccio de formatge manxec amb almívar d'orenga i gelat de 
violeta

Gelat de cacauet salat

Begudes:

Vi blanc · Gramona Mas Escorpí · D.O. Penedès

Vi negre · Scala Dei · D.O. Priorat

Vi rosat · Gramona Premier · D.O. Penedès

Aigua, cafès o infusions

Menú 
aniversari

Amb suplement de 3€ en el menú que triïs,
pastís d'aniversari i copa de cava recomanat de la casa.

Sopar 
& copa

Amb suplement de 5€ en el menú que triïs, 
combinat o copa per a cada comensal. Licors 
prèmium (Suplement 7 euros).

Lorem ipsum

* Tots els menús inclouen una ampolla de vi per cada dues 

persones, per a les persones que no beguin vi, se'ls oferirà cervesa, 

o refrescos.

La reserva del menú haurà de realitzar-se amb una antelació 

mínima de 24 Hores.

Les reserves es mantindran un màxim de 15 minuts després de 

l'hora acordada, en cas de retard, caldrà avisar al restaurant.

En terrassa s'aplicarà un suplement de 3€ (IVA no inclòs)



Menú

iva 10% no
incluido

cóctel 1
Menú

iva 10% no
incluido

cóctel 2
Menú

iva 10% no
inclòs

38€38€

cóctel 1
((mínim 8 pers.)

Menú

iva 10% no
inclòs

43€43€

cóctel 2
((mínim 8 pers.)
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Pica pica

Mos de coca amb tomàquet i pernil ibèric Gran Reserva D.O. 

Guijuelo (Salamanca)

Torrada de carpaccio de tonyina amb perles de wasabi i compota 
de taronja amarga

Bombó de foie amb royaltine de fruits secs

Consomé fred de tomàquet amb tàrtar d'anxoves

Mini broqueta de formatge feta en oli amb nabius silvestres  

Daus mini de formatge brie amb melmelada de figues 

Mos temperat de polp i cremós de patata al pebre roig  

Tac de rellom de vedella amb mostassa antiga i pastanaga 

Croquetes de pernil ibèric i bolets amb foie

Calamars a l'andalusa

Mini hamburguesa de boví amb ceba dolça i formatge de cabra

Postres a triar:

Sorbet de limoncello

Escuma de iogurt amb fruits vermells

Tòfones de xocolata i cacau

Begudes:

Vi blanc · Gramona Mas Escorpí · D.O. Penedès

Vi negre · Scala Dei · D.O. Priorat

Vi rosat · Gramona Premier · D.O. Penedès

Aigua, cafès o infusions

Pica pica

Mos de coca amb tomàquet i pernil ibèric Gran Reserva D.O. 
Guijuelo (Salamanca)

Torrada de carpaccio de tonyina amb perles de wasabi i compota 
de taronja amarga

Bombó de foie amb royaltine de fruita seca

Consomé fred de tomàquet amb tartar d'anxoves

Mini broqueta de formatge feta en oli amb nabius silvestres 

Daus mini de formatge brie amb melmelada de figues

Mos temperat de polp i cremós de patata al pebre roig 

Tac de rellom de vedella amb mostassa antiga i pastanaga  

Croquetes de pernil ibèric i bolets amb foie

Calamars a l'andalusa

Mini hamburguesa de boví amb ceba dolça i formatge de cabra

Degustació d'Arrossos:

Paella de marisc

Arròs negre de pescadors

Fideuada marinera o arròs de verdures de temporada

Postres a triar:

Sorbet de limoncello

Escuma de iogurt amb fruits vermells

Tòfones de xocolata i cacau

Begudes:

Vi blanc · Nuviana · D.O. Penedès

Vi negre · Nuviana · D.O. Penedès

Vi rosat · Nuviana · D.O. Penedès

Cava · Codorniu Prima Vinyes
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t: (+34) 932 210 810

info@arenalrestaurant.com 

Passeig marítim de la Barceloneta, 

s/n (a nivell de platja) a l'altura de 

l'Hospital del Mar.

t: (+34) 932 082 029

info@corcaliu.com

102 - 08037 Barcelona.

Eixample.

Si desitges més informació sobre els nostres restaurants estem 
a la teva disposició a: info@gruparenal.com

t: (+34) 932 240 353

info@xupxuprestaurant.com 

Passeig marítim de la Barceloneta, 

s/n (a nivell de platja) 

tocant el C/ Almirall Cervera).

Contacte Grup Arenal Contacte Grup Arenal
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