
Todos los precios incluyen un 10% de IVA · Tots els preus inclouen un 10% d'IVA Apto celíacos · Apte celíAcs Vegetariano · VegetARiÀ  

 
 

 

Entrantes a compartir / Entrants a compartir 

Croquetas de cecina 
Croquetes de cecina 

Tomate ibérico con mozzarella fresca y aceite de albahaca  
Tomàquet ibèric amb mozzarella fresca i oli d’alfàbrega 

Mejillones al vapor con aromas del Garraf 
Musclos al vapor amb aromes del Garraf    

 

Segundo a escoger / Segon a escollir 

 

Arroz a banda* / Arròs a banda *    

 

Lomo de salmón con endivias a la naranja 
Llom de salmó amb endivies a la taronja 

 

Secreto ibérico al Raz al Hanout con verduritas 
Secret ibèric al Raz al Hanout amb verduretes     

 

*Mínimo 2 personas / *Mínim 2 persones 

 
 

Postre a escoger / Postres a escollir 

 Chouquettes con crema de baileiys   
Chouquettes amb crema de baileys 

Piña macerada con agua de coco 
Pinya macerada amb aigua de coco 

 

 

Incluye servicio de pan y agua 
Inclou servei de pa i  aigua 

 
 

26€ 
El menú no se puede compartir- El menú no es pot compartir 

 

 
 Setmanal 

          

 



Todos los precios incluyen un 10% de IVA · Tots els preus inclouen un 10% d'IVA Apto celíacos · Apte celíAcs Vegetariano · VegetARiÀ  

 
 

 

Entrantes a compartir / Entrants a compartir 

Mejillones en nuestra salsa marinera con vermut de Malvasia  
Musclos  amb la nostra salseta marinera amb vermut de Malvasia 

Carpaccio de tomate con mayonesa  de olivada y pistacho  
Carpaccio de tomàquet amb maionessa d’olivada i fetsucs 

Chips de alcachofa con crujiente de bacon ahumado y salsita mediterránea   
Xips de carxofa amb cruixent de bacon fumat i salseta mediterrània     

 

Segundo a escoger / Segon a escollir 

Arroz negro con gamba y cigala* / Arròs negre amb escamarlà i gamba*    

Fideuá marinera con langostino* / Fideuà marinera amb llagostí* 

Paella marinera con mejillón de roca* / Paella marinera amb musclos de roca*    

Lomo de bacalao en tempura negra y dip de lemongrass 
Llom de bacallà en tempura negra i dip de lemongrass 

 

Timbales de solomillo ibérico con salsita de coco y miel  

con crumble de morcilla 
Timbals de porc ibèric amb salseta de coco i mel  

amb crumble de butifarra negra    

*Mínimo 2 personas / *Mínim 2 persones 

 
 

Postre a escoger / Postres a escollir 

 Trufas de chocolate con kikos  
Trufes de xocolata i blat de moro torrat 

Piña macerada con agua de coco 
Pinya macerada amb aigua de coco 

Espuma de crema catalana a la Malvasia de Sitges 

  Escuma de crema catalana amb Malvasia de Sitges 

 

 

Incluye servicio de pan y agua 
Inclou servei de pa i  aigua 

 
 

32€ 
El menú no se puede compartir- El menú no es pot compartir 

 

 

 
  

          

 



Todos los precios incluyen un 10% de IVA · Tots els preus inclouen un 10% d'IVA Apto celíacos · Apte celíAcs Vegetariano · VegetARiÀ  

 
 

 

Amuse en bouche 
 

Mini canelón crujiente de confit de pato y manzana 
 Mini caneló cruixent de confit d’ànec i poma 

 

Platos a compartir 
Plats a compartir 

 

Xató de Sitges a nuestra manera 
 Xató de Sitges a la nostra manera 

 

 
Sepia a la “bruta” al estilo de Acqua 

(tallarines de sepia al ajillo con patata campesina, salsita americana y punto de chocolate)  

Sipia a la bruta a l’estil d’Acqua 

(tallarins de sèpia a l’allet amb patata campesina, salseta americana i un punt de xocolata) 

 
 

Arroz seco a la Sitgetana  

Arroz seco al estilo de Sitges mar y montaña 

Arròs sec a l’estil de Sitges mar i muntanya 

 
 

 

Postre  
Postres  

Crema de mató con helado de miel y carquiñolis 
Crema de mató amb gelat de mel i carquinyolis 

Copa de Malvasia dulce del Hospital de Sitges 

Copa de Malvasia dolça de l’Hospital de Sitges 

 

 
Incluye servicio de pan y agua  

 
Inclou servei de pa i aigua 

 

39€  
 

El menú no se puede compartir- El menú no es pot compartir 

 
   

          



Todos los precios incluyen un 10% de IVA · Tots els preus inclouen un 10% d'IVA Apto celíacos · Apte celíAcs Vegetariano · VegetARiÀ  

 
 

 

Entrantes a compartir 
Entrants a compartir 

 
Rocas volcánicas de bacalao con mayonesa de azafrán 

Roques volcàniques de bacallà amb maionessa de safrà 

Burrata sobre lecho de berenjena ahumada, miel y pesto de pistacho   
Burrata sobre llit de auberginia fumada, mel i pesto de festucs 

Carpaccio de gamba con caviar de tomate y perlas de limón 
Carpaccio de gamba amb caviar de tomàquet i perles de llimona 

 
 

Segundo a escoger 
Segon a escollir 

Arroz caldoso de bogavante* / Arròs caldós de llamàntol*    

*Mínimo 2 personas / *Mínim 2 persones 

 

Suprema de lubina salvaje con tapenade natural 

Suprema de llobarro salvatge amb tapenade natural 

Solomillo de ternera madurada al café de París con trigo entero salteado  
Filet de vedella al café de París amb blat sencer saltejat 

 

 

Postre a escoger 
Postres a escollir 

Chouquettes con crema de Baileys 
Chouquettes amb crema de Baileys 

Sopa de cereza y amaretto con aroma de raz al hanout y helado de coco 
Sopa de cirera i amaretto amb aroma de raz al hanout i gelat de coco 

 

 
Incluye servicio de pan y agua  

 
Inclou servei de pa i aigua 

 

44€  
 

El menú no se puede compartir- El menú no es pot compartir 

 

 

 

 
   

          


