EL PALAU
GASTRONÒMIC
VINE A TASTAR EL PALAU

Dossier de premsa

Restaurant Mirador del Palau

El restaurant Mirador del Palau, situat a la part alta de la Plaça del Palau i
orientat a la façana, regala una vista immillorable de la façana modernista de
Domènech i Montaner.

El restaurant ofereix servei de dilluns a diumenge al migdia i a la nit. S’ofereix un
menú degustació, un menú de migdia (primer plat, segon plat i postres) i una
carta amb una acurada selecció gastronòmica de temporada.
A més, disposa de menús especials de concert i una proposta especial per a
aquells clients que han assistit al cicle Palau 100. En aquests casos s’ofereixen
menús exprés a la mitja part o, en el cas de Palau 100, en finalitzar el concert.

Informació d’horaris
d’horaris i preus:
Horari de cuina:
cuina:
Migdia, de dilluns a diumenge: de 13.30 a 15.30 h
Nit, de diumenge a dijous: de 20.30 a 23 h; divendres i dissabte: de 20.30 a
23.30 h
Menú migdia (de dilluns a divendres migdies)
Primer plat, segon plat i postres
Preu per persona:
persona 14,50 € (IVA inclòs)
Begudes a part
Menú exprés
A la mitja part dels concerts (amb reserva prèvia a palaumusica@serunion.es).
Preu per persona (mínim 2 persones):
persones): 20 € (IVA inclòs)
Menú degustació
Cinc plats de la carta a un preu de 39,90 €. També s’ofereix un maridatge de cava
Gramona, per 19,90 €.
Menú Palau 100
En finalitzar el concert, els clients es troben a la seva taula la gastronomia llesta per
començar a sopar.
Preu per persona:
persona 28,50 € (IVA inclòs)
Carta
Preu mitjà
mitjà per persona:
persona entre 25 i 35 €
Contacte i reserves al Mirador del Palau
Telèfon: 93 310 22 51. A/e: palaumusica@serunion.es

Cafeteria

CAFETERIA DEL FOYER

La Cafeteria del Palau està situada al Foyer modernista del Palau de la Música
Catalana i ofereix un servei diari que inclou esmorzars, aperitius, dinars ràpids,
berenars, etc. La Cafeteria sempre està oberta abans, durant les mitges parts i
després dels concerts i disposa d’una terrassa privilegiada: un espai exterior on
gaudir dels serveis de la Cafeteria en un entorn únic.

Informació d’horaris
d’horaris i preus:
Horari: de dilluns a diumenge, de 9 a 24 h
Packs*
•
•
•
•

Hamburguesa + beguda: 7 €
Amanida Cèsar + beguda: 10 €
Pasta del dia + beguda: 10 €
Plat del dia + beguda: 10,50 €

* a partir de les 12.30 h.
Esmorzars exprés (de 9 a 11 h):
Entrepà del dia + refresc: 4,20 €
Contacte i reserves a la Cafeteria
Telèfon: 93 310 22 51. A/e: palaumusica@serunion.es

Càtering
Sala de Concerts, Petit Palau, Sala Lluís Millet, Sala d’Assaig de l’Orfeó
Català, Foyer, Plaça i Mirador del Palau

SALA DE CONCERTS
Un recinte màgic concebut com una immensa caixa de vidre coronada amb una
gran lluerna central. Escenari històric i contemporani de grans concerts i
recitals, s'adapta a les necessitats dels seus esdeveniments i es converteix en una
sala pròpia i personal. Marc idoni per a grans celebracions.

Aforament de la sala:
sala: 2.146 localitats
Cobrint la platea:
350 persones en taules
550 persones a peu dret
L’escenari:
60 persones en taules
90 persones a peu dret

Càtering
Sala de Concerts, Petit Palau, Sala Lluís Millet, Sala d’Assaig de l’Orfeó
Català, Foyer, Plaça i Mirador del Palau

PETIT PALAU
El Petit Palau és un auditori modern inaugurat el 2004, amb unes condicions
acústiques excel·lents i equips audiovisuals d'alta tecnologia. Un lloc ideal per a
la celebració d’esdeveniments i actes.

Aforament de la sala:
sala: 538 localitats
Platea sense butaques:
120 persones en taules
150 persones a peu dret
Capacitat vestíbul:
50 persones en taules
80 persones a peu dret

Càtering
Sala de Concerts, Petit Palau, Sala Lluís Millet, Sala d’Assaig de l’Orfeó
Català, Foyer, Plaça i Mirador del Palau

SALA LLUÍS MILLET
Sala de descans, situada a la planta principal, davant de la platea de la Sala de
Concerts. Porta el nom del fundador de l'Orfeó Català. D'una bellesa extrema i
amb una altura de dues plantes, és coneguda per la gran vidriera que deixa veure
la columnata del balcó de la façana principal.

Aforament de la sala:
sala:
70 persones en taules
100 persones a peu dret

Càtering
Sala de Concerts, Petit Palau, Sala Lluís Millet, Sala d’Assaig de l’Orfeó
Català, Foyer, Plaça i Mirador del Palau

SALA D’ASSAIG DE
DE L’ORFEÓ CATALÀ
Un espai íntim i acollidor on tenen lloc concerts de petit format, conferències,
presentacions, i on assagen els cors de l'Orfeó Català. Guarda la primera pedra
que es va col·locar el 1905 durant la construcció del Palau. Amb un arc
semicircular de butaques, està caracteritzada per unes grans columnes, vitralls i
decoració de l'època.

Aforament de la sala:
sala: 120 localitats
60 persones en taules de 10 persones
25 persones en taula imperial
70 persones a peu dret

Càtering
Sala de Concerts, Petit Palau, Sala Lluís Millet, Sala d’Assaig de l’Orfeó
Català, Foyer, Plaça i Mirador del Palau

FOYER i PLAÇA
El Foyer del Palau és un espai modernista que està obert al públic durant tot el
dia. Situat a l'entrada del Palau de la Música, es tracta d'una sala polivalent ideal
per fer-hi tot tipus d'actes i que s’utilitza com a zona de descans en els entreactes
dels concerts. Els amplis arcs de maons combinats amb ceràmica vidriada de
color verd i flors també ceràmiques, rosades i grogues, confereixen a aquest
espai una tonalitat singular i molt pròpia.

Aforament:
320 persones en taules
400 persones a peu dret

Càtering
Sala de Concerts, Petit Palau, Sala Lluís Millet, Sala d’Assaig de l’Orfeó
Català, Foyer, Plaça i Mirador del Palau

FOYER i PLAÇA
PLAÇ A
Comunicada directament amb el Foyer de la planta baixa, la Plaça del Palau
permet contemplar amb tot l'esplendor els contrastos de les dues arquitectures
del Palau de la Música Catalana. És un espai molt agradable i que es pot
utilitzar en qualsevol època de l’any, ja que disposa de para-sols o calefactors,
segons la climatologia. Permet la instal·lació d'una carpa, si l'acte ho exigeix.
.

Aforament:
140 persones en taules
200 persones a peu dret

Càtering
Sala de Concerts, Petit Palau, Sala Lluís Millet, Sala d’Assaig de l’Orfeó
Català, Foyer, Plaça i Mirador del Palau

RESTAURANT MIRADOR DEL PALAU
El restaurant Mirador del Palau ofereix també la possibilitat de servei per a
grups o per a empreses amb diverses opcions de menús per a grups, coffee
breaks, dinars o sopars. Tot emmarcat dins del recinte modernista del Palau de
la Música Catalana.

Aforament:
Planta superior:
100 persones en taules
150 persones a peu dret
Planta baixa:
30 persones en taules
50 persones a peu dret
Menús de grups per a empreses:
Copa de benvinguda, primer plat, segon plat, postres, begudes i cafè
Preus a partir de:
de 39,90 € (IVA no inclòs)

Contacte i reserves de càtering: Marta Cussó
Telèfon: 932 955 606 / Mòbil: 647 607 676. A/e:
marta.cusso@serunion.elior.com

