


   

Crema de pastanaga, 
taronja i gingebre                4,85
amb iogurt grec i cacauets

Amanida d’encenalls de 
formatge de cabra i gerds,    5,95 
brots, kale i alga nori   

Amanida grega                       6,75
de quinoes, blat sarraí i 
formatge feta 

GREEN SALAD                          4,95
Amanida verda amb alvocat, 
espinacs baby, kale, edamame, 
vinagreta de wasabi i furikake

Burrata & mango                   8,95
i tomàquet

Cèsar de pollastre                 7,35
confitat amb ou poché

Poke de salmó marinat         10,95

 

 

IVA inclòs |  Pa 1,10  |  Pa sense gluten 1,35  |  Pa de coca amb tomàquet 1,90

Albergínies cruixents                  4,95  
amb salsa sweet chili                         

Braves de La Dolça...                    4,90 
o explosives?                                  

Croquetes trufades                       5,65

Croquetes de gamba vermella    6,65

Guacamole,                                      7,95
al moment amb “tortitas”
 
Hummus en duo (cigrons 
& remolatxa)                                   5,95
& papadum 

Ous estrellats                                  7,95
amb encenalls de pernil ibèric 

 
Calamars a l’andalusa                 7,75
amb maionesa de curri Raz 
al Hanout

Pernil ibèric                                   13,95
amb pa de coca amb tomàquet  

Pa de coca amb tomàquet         1,90
 

P E R  A  P I C A R

G R E E N  &  F I T

E L S  N O S T R E S  C L À S S I C S

Carpaccio de vedella XXL de La Dolça 11,95

Linguine carbonara muntada al rovell trufat amb guanciale 7,95

Mezzi rigatoni a la bolonyesa amb formatge provolone 
fos i farigola           8,45

Risotto de ceps trufat, núvol de parmesà i portobello 10,90

Caneló de pularda amb trompetes de la mort 8,95

Arròs “sucarrat” de marisc a la seva llauna amb gambes 11,95

Arròs negre amb sípia i el seu allioli  12,50
 
Paella de peix i marisc (mín. 2 pers.) 13,50



   

“Pallarda” de pollastre 
a la provençal                                8,80
amb espàrrecs de marge 
i parmentier trufat

Curri vermell Thai                       9,90
amb filet ibèric i arròs 
de gessamí

“Cheeseburger addicted”        10,30
i les seves fregides casolanes 

Hamburguesa casolana & foie     12,80

Confit d’ànec                                 10,90
amb patates parisienne a la 
canyella, aroma de blat de moro 
torrat i caramel de vi negre

SR ENTRECOT                                 13,95
  
Daus de filet de vedella             14,90
saltats amb allets tendres 
confitats, salsa Pedro 
Ximénez i encenalls de foie
 

Si té algun tipus d’al·lèrgia o intolerància alimentària, si us plau, avisi a qualsevol membre del personal.IVA inclòs |  Pa 1,10  |  Pa sense gluten 1,35  |  Pa de coca amb tomàquet 1,90

@GRUPOANDILANA
@LADOLCAHERMINIA

T E R R A

D O L Ç  F I N A L

M A R

Gambons amb kimchi, arròs fregit, verduretes i shiitake 9,95

Calamar a la planxa amb els seus tirabecs 10,80

Tartar de salmó amb alvocat i fresa de truita  10,90

Llom de bacallà amb samfaina, ceba cruixent i pols d’olives negres 10,80

Pop confitat amb patates violeta 13,95

Tataki de tonyina amb amanida fresca d’algues i mango fresc    12,95

 

Esponjós de iogurt grec,            4,65
sorbet de gerds i fruites 
vermelles confitades

Crema catalana     4,45
amb gelat de caramel 
i pets de monja 

Textures de mango  4,75
a la llimona dolça

Cheesecake temperat  5,45

CHOCOLATE ADDICTED  5,35

Copa de gelat,                              3,95
made in 1972

“Carrotcake”                                5,75
amb frosting de formatge i 
coulis de pastanagues dolces

Coulant de xocolata                  5,95
amb nata muntada a mà 

Trufes                                              4,45

Tim Baon                                        4,75
...el preferit dels nostres 
clients més fidels 


