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BRUNCH DOMINICAL*

a l’arribada
Vermut tradicional amb llaunet 

a variada de confitats i xips

les estacions fredes
EL RACÓ IBÈRIC:

pernil ibèric al tall amb coca 
de vidre amb tomàquet de penjar

el racó de 
verdures en crudités

Baba ganoush
Hummus

Olives amanides
Api en bastons

Carbassó en bastons
Formatge Feta
Tomàquet séc

Pastanaga en bastons
Salsa tàrtara

Salsa bagna cauda

el bufet d’ostres
La nostra selecció d’ostres

Salsa ponzu
Salsa de Bloody Mary

Salsa de vinagre i escalunya

la vaporera
Llagostins
Cloïsses
Musclos

Escopinyes
Salsa Mil·illes
Salsa còctel

el racó japonès
Sushi

Sashimi
Acompanyats de wasabi, 

salsa de soja i gingebre marinat

el carro de formatges artesans
6 tipus de formatges artesans variats

Pans i torrades
Fruits secs
Codony

Melmelades

els embotits tradicionals d’osona
Llonganissa culana
Catalana trufada

Botifarra de cassola
Bull blanc
Bull negre

Llom de porc Ral

el racó de fetges i terrines
Fetge d’ànec a la sal
Fetge d’ànec mi-cuit
Paté de campanya
Paté al pebre verd

l’amanida césar, al gust
Enciam romana
Col llombarda

Anxova
Encenalls de formatge parmesà 

Crostons de pa
Pollastre a la graella

Tomàquet
Salsa Cèsar

el racó de les sopes
Crema freda de verdures

Gaspatxo tradicional
Gaspatxo de cireres
Sopa calenta de miso



BRUNCH DOMINICAL*

les estacions calentes
els arrossos

Arròs de llamàntol
Fideuà alacantina

els platerets en bufet
Ous Bénédictine

Gyozas de verdures
Spaghettini a l’ou amb crema de tòfona

Verdures al vapor

servit a la sala
Rodó de vedella amb salsa Cumberland 

i salsa de suc de carn

per als nostres petits 
(a escollir)

Spaguettini a l’ou amb salsa bolonyesa
Pit de pollastre a la planxa 

amb patates fregides i verduretes

una dolça retirada
La font de xocolata

Cup cakes variats
Pastís de llimona

Copa de Granola amb iogurt i maduixes
Brownie de nous

Assortit de brioixeria

Preu per comensal adult: 42,00 €
Preu per comensal infantil (menor de 11 anys): 30,00 €

iva inclòs, begudes no incloses
Horari de servei de menjar: 13:00 a 16:00 hores

RESERVAS INDIVIDUALES

(T): +34 938 109 000 O (E): SITGES.RESTAURANTS@DOLCE.COM

* Els ingredients podrien variar en funció de la disponibilitat en el mercat



AV. CAMÍ DE MIRALPEIX, 12 
SITGES, 08870

+34 938 109 000
DOLCESITGES.CAT


