Tradició i qualitat
Des de 1968

El xef i director del restaurant Costa Dorada, Joan Vidal i Bigaire, és ja la
quarta generació d’una emblemàtica família de cuiners i restauradors de Sitges.
Fa més de set dècades, la seva besàvia, Maria Paixò i Montserrat, va inaugurar
“Can Paixò”, un dels primers restaurants de baix a mar. Aleshores ja hi servia
plats mariners i arrossos de peix que s’han anat transmetent de generació en
generació. Va seguir la tradició gastronòmica el seu avi, el gran cuiner Albert
Bigaire i Paixò, que el 1968 va fundar aquest restaurant Costa Dorada, tan
característic de la platja Sant Sebastià. Van prendre el relleu els seus pares,
Montse i Joan, que ja hi treballaven de ben jovenents.
Més de mig segle després, el Costa Dorada continua sent un restaurant
típicament mariner, ara amb el toc creatiu del més jove de la nissaga.

Postres Casolans i Artesanals
Postres Caseros y Artesanales
Les postres, considerades com un plat més després d’un bon àpat, són molt importants per al nostre
Xef. Per això mateix, són elaborades de forma totalment artesanal i amb matèries primeres de màxima
qualitat.
Los postres, considerados como un plato más después de una buena comida, son muy importantes para
nuestro Chef. Por eso mismo, son elaborados de forma totalmente artesanal y con materias primas de
máxima calidad.

Les Postres del Xef / Los Postres del Chef
01_Escuma de crema Catalana / Espuma de crema Catalana

��� 8,50 €

02_Mousse de mascarpone al cafè / Mousse de mascarpone al café ������������8,10 €
03_Núvol cítric / Nube cítrica
04_Tiramisú

����������������������������������������������������������� 8,40 €

��������������������������������������������������������������������������������������� 7,95 €

05_Trufes i xocolates artesanes del Xef (4/5 unitats) Sabors variats
Trufas y chocolates artesanas del Chef (4/5 unidades) Sabores variados���� 8,50 €
(Altres al·lérgens dependent del sabor / Otros alérgenos dependiendo del sabor)

06_Coulant de xocolata negre / Coulant de chocolate negro

7,90 €

07_Cremós de formatges, melmelada de fruits vermells i cruixent “crumble”
Cremoso de quesos, mermelada de frutos rojos y crujiente “crumble” ��������������� 8,20 €
*Consultar toppings

Postres

Meló / Melón����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4,90 €
Pinya natural / Piña natural��������������������������������������������������������������������������������������� 5,25 €
Suc de taronja / Zumo de naranja��������������������������������������������������������������������������� 4,50 €
Músic / Músico (amb Moscatell / con Moscatel)
Crema Catalana

����������������������������������� 4,35 € / 6,75 €

������������������������������������������������������������������������������������������� 5,85 €

Xarrup de llimona / Sorbete de limón��������������������������������������������������������������������� 5,85 €
Copa de gelat 3 boles / Copa de helado 3 bolas������������������������������������������������� 6,85 €
Copa de gelat 2 boles / Copa de helado 2 bolas������������������������������������������������� 5,85 €

Vi dolç / Vino Dulce

50cl.

Llagrimes de tardor (100% Garnatxa tinto / D.O Terra Alta) ��������������������� 21,00 € 3,75 €
Llagrimes de tardor (100% Garnatxa blanca / D.O Terra Alta) ����������������� 21,00 € 3,75 €
SUPLEMENT DE TERRASSA 5% / SUPLEMENTO DE TERRAZA 5%
Preus IVA inclòs / Precios IVA incluido
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Les Postres del Xef Joan Vidal
Los postres del Chef Joan Vidal
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