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¡SEGUEIX-NOS!

C/ ONES S/N CASTELLDEFELS PLATJA

dolcevitachiringuito @dolcevitachiringuito @DolceVitaBeach

OBERT CADA DIA DESDE LES 09:00

dolcevitachiringuito@gmail.com
645 468 463

Cafès
Cafè sol
Tallat
Cafè amb llet
Infusions
Cigaló
Capuccino
Cafè amb gel

€ 1.50
€ 1.80
€ 2.00
€ 2.00
€ 2.50
€ 2.80
€ 2.00

Iced Co�ee
Vainilla i caramel
Iogurt amb fruites del bosc
Don Patricio
(Iced Co�ee amb Baileys i gelat de vainilla)

€ 4.90
€ 4.90
€ 4.90
€ 6.50

Gin-Tonics
Bombay Dry
Bombay Sapphire
Bombay Bramble
Star of Bombay
Oxley
G-Vine Floraison
Bulldog
Hendrick’s 
Brockmans
London gin nº1

€ 7.00
€ 8.00
€ 7.50
€ 10.00
€ 11.00
€ 11.00
€ 9.00
€ 10.00
€ 10.50
€ 10.00

Per combinar i licors
Ron Santa Teresa Gran Reserva
Whisky Dewar’s Caribbean 8
Vodka Eristo�
Extra Red Bull
Martini blanco
Martini rosso
Martini Riserva
Martini Sense Alcohol
Xopet
Xopet reserva

€ 7.00
€ 7.00
€ 7.00
€ 1.00
€ 4.50
€ 4.50
€ 5.50
€ 5.50
€ 3.00
€ 4.00

Smoothies
Smoothie de maduixa
Smoothie de mango
Smoothie de fruites del bosc
Smoothie de meló

€ 4.90
€ 4.90
€ 4.90
€ 4.90

Esmorzars
Torrades amb melmelada
Torrades amb alvocat i cherry
Suc de taronja natural
Pastes
Pastes mini
Truita francesa 

€ 3.00
€ 4.50
€ 3.00
€ 1.00
€ 0.50
€ 5.00

Còctels aperitiu

Frappés

Fiero Spritz by Martini 
(Martini Fiero, cava, soda i un toc de taronja)
Fiero Tonic by Martini
(Martini Fiero i tónica Schweppes)
Negroni Riserva Ambrato
(Martini Ambrato, Martini bitter i Bombay Sapphire)
Vermouth Dolce Vita
(Martini Rosso i la nostra recepta secreta especial ...)

Còctels

€ 7.50

€ 7.00

€ 7.50

€ 5.50

€ 7.50

€ 5.50

€ 7.50

€ 7.50

€ 7.50

€ 7.50

€ 7.50

€ 7.50

€ 5.50

€ 7.50

€ 6.00

€ 9.50

€ 8.50

Mojito Bacardí
(Ron Bacardí, llima, menta i sucre)
Mojito sense alcohol
(7 up, llima, menta i sucre)
Mojito Bacardí de sabors
(a triar entre maduixa, mango, meló o fruites del bosc)
Caipirinha
(Cachaça, llima i sucre)
Caipiroska
(Vodka Eristo�, llima i sucre)
Caipiroska de sabors
(a triar entre maduixa, mango, meló o fruites del bosc)
Daiquiri Bacardí (frozen)
(Ron Bacardí, sweet & sour i sabor a triar entre maduixa, mango, 
meló o fruites del bosc)
San Francisco
(Vodka Eristo�, mix de sucs i granadina)
San Francisco sense alcohol
(Mix de sucs i granadina)
Pinya colada (frozen)
(Ron Bacardí, suc de pinya i puré de coco)
Pinya colada sense alcohol
(Suc de pinya i puré de coco)
Margarita Patrón Silver
(Tequila Patrón Silver, xarrup d’àgave i suc de llima)
Jamaican mule
(Ron Santa Teresa, llima, sucre i ginger beer)

Pregunti per els nostres destilats premium



Per fer el vermouth

Amanides i pasta 

Per compartir

SUPLEMENTS: FORMATGE, CEBA, BACÓ, TOMÀQUET  0.50€

SUPLEMENTS: FORMATGE, CEBA, BACÓ, TOMÀQUET  0.50€

Del mar

Per als més petits

Per als carnívors

Entre - pans

Cistell de patates chips

Olives farcides amb salsa Espinaler

Escopinyes (conserva)

Musclos escabetxats (conserva)

Seitons en vinagre

Anxoves del Cantàbric en oli d’oliva (6 unitats)

Taquets de salmó fumat amb anet i teriyaki

€ 2.00
€ 3.50
€ 7.00
€ 5.00
€ 7.50
€ 9.90
€ 11.50

Tac de vaca vella amb patata caliu (250 gr)

(afegeix-li foie per 3.00€)

Presa ibèrica amb patata caliu

Entranya amb chimichurri i patata caliu

Costelles de porc BBQ amb patata caliu

Pollastre a l’ast amb patata caliu

Steak tartar  “Julius Style”

€ 13.90

€ 11.50
€ 12.50
€ 11.00
€ 8.90
€ 11.00

Freds:

Fuet de Vic

Pernil Ibéric

Formatge curat gran reserva

Vegetal de tonyina

Calents:

Vegetal de pollastre

Bacó

Frankfurt

Serranito de pollastre

Truita de patata

Bikini

€ 5.50
€ 7.50
€ 6.00
€ 6.50

€ 6.50
€ 6.00
€ 5.50
€ 7.00
€ 6.50
€ 5.00

Musclos al vapor 

Pop a la gallega amb pimentón de La Vera

Tàrtar de tonyina amb alvocat

Filets de llobarro a la planxa

Suprema de salmó a la planxa

Macarrons bolonyesa

Mitga ració de macarrons bolonyesa

Nuggets de pollastre

Hamburguesa de pollastre o vedella al plat

Pollastre a la planxa 

Frankfurt al plat 

Coulant de xocolata amb gelat de vainilla

Bol de fruites

Sorbet de mojito (conté alcohol)

Gelat de galeta María (2 boles)

Tentaciones caseras (by Miguel A. Molina)

Carrot cake

Semifred de mascarpone amb fruits vermells

Tarta de formatge homemade

Got de xocolata amb cacahuets i dulce de leche

€ 11.00
€ 12.50
€ 11.90
€ 11.50
€ 11.00

€ 5.00
€ 6.50
€ 5.50
€ 5.00

€ 5.90
€ 5.90
€ 5.90
€ 5.90

Ensaladilla russa Dolce Vita

Caçoleta de provolone

Nachos amb cheddar, salsa agria i guacamole

(afageix-li chili amb carn per 1.00€) 

Virutes de foie amb xarop de maduixa

Gyozas de pollastre i verdures (6 unitats)

Plat de pernil ibèric tallat a mà

Gambetes salades

Camembert fos amb mel i romaní

Plat de formatge gran reserva

Truita de patata 

Pa amb tomàquet

Amanida estiuenca amb maduixes, parmesà, 
mezclum d’enciams i vinagreta de mel

Timbal d’escalivada amb formatge de cabra

Amanida de ventresca de tonyina amb tomàquet 
cherry, mezclum d’enciams i ceba dolça

Amanida Cèsar amb pollastre, crostons de pa,
parmesà i salsa César

Amanida tèbia de formatge de cabra, nous,
tomàquet cherry i reducció de Pedro Ximénez

Amanida verda amb mezclum d’enciams,
tomàquet cherry, ceba i olives

Wok de �deus amb pollastre

Gotet de gaspatxo andalús

€ 6.90
€ 6.90
€ 7.50

€ 10.50
€ 6.90
€ 16.00
€ 8.50
€ 9.90
€ 8.00
€ 6.50
€ 2.00

€ 10.90

€ 10.50

€ 11.90

€ 10.90

€ 10.90

€ 9.50

€ 11.00

€ 4.00

€ 9.00
€ 5.00
€ 7.00
€ 7.50
€ 7.50
€ 5.50

€ 9.00

€ 9.00

€ 9.50

€ 9.50

€ 9.50

€ 10.50

Disposem de pa d’hamburguesa sense gluten

Hamburgueses

¡Dolça Vita!

Refrescos

Aigua 1,5L

Aigua 0,5L

Cervesa o clara

Amstel Oro

Ladrón de manzanas

Copa de vi

Nuntius crianza negre (Rioja)

Protos crianza 2015 negre (Ribera del Duero)

Viña Esperanza blanc (Rueda)

El Tutor blanc (Rueda) 

Albariza rosat (Jerez)

Cava brut nature

Sangría de vi

Sangría de cava

€ 2.80
€ 2.50
€ 1.80
€ 2.80
€ 3.50
€ 2.80
€ 2.80
€ 12.50
€ 22.00
€ 12.00
€ 16.00
€ 12.00
€ 12.00
€ 14.00
€ 15.00

Begudes

Consulta els nostres còctels aperitiu

Hamburguesa completa de vedella

Hamburguesa completa de pollastre

Hamburguesa Mexicana

Hamburguesa Dolce Vita

Hamburguesa Americana

Hamburguesa Gourmet

 

Formatge, ceba, tomàquet i enciam

Formatge, ceba, tomàquet i enciam

Formatge, enciam, guacamole, chili i jalapenyos

Enciam, ceba caramel·litzada, melmelada de tomàquet i formatge de cabra

Bacó, formatge, ceba cruixent, cogombres i salsa BBQ

Foie i ceba caramel·litzada 


