
Tasta el nostre pernil ibèric Juan Manuel, probablement el  
millor de Barcelona!! D.O Guijuelo. De gla. Autèntic.  

    



 

``Un homenatge a totes les dones que converteixen 
els seus fogons en un espectacle´´ 

història de CASA DORITA 
Casa Dorita és un humil tribut a totes les dones lluitadores i apassionades que van 

demostrar tenir el do de convertir els fogons en un autèntic espectacle. Dones fortes, 

valentes, emprenedores i creatives. Que han omplert les cases d’olors inesborrables i 

sensacions que perduren per sempre.  



Elles són les culpables de que Casa Dorita obri les seves portes amb l’objectiu de 

tornar-vos a impregnar amb l’espectacle màgic de la cuina. Una cuina basada en la 

simplicitat: perquè si el producte és excel·lent cal respectar-lo i senzillament 

acompanyar-lo, vestir-lo amb un toc d’originalitat per convertir-lo en un plat únic. 



Així ho feia la Dorita de casa, la meva besàvia, que lluïa els seu espectacle amb 

energia enlluernant a tot aquell que es creuava al seu camí. 











Casualment, a pocs metres d’on avui s’alça la nostra petita bodega, una altra Dorita, 

la famosa Bella Dorita, flamant vedette del Paral·lel en els seus anys més daurats, 

seduïa al seu públic amb una altre art, igualment fogós. També a ella, que amb la 

meva besàvia compartia nom i el ser lluitadora, dona i artista, li dediquem la nostra 

història.  

Estem convençuts de que tots tenim una Dorita a qui retre homenatge. 

 

                           Casa Dorita



PICA PICA
Anxoves del Cantàbric 00, Sanfilippo 10,50 €
Ensaladilla Dorita  5,20 €
Seitons  4,90 €

Musclos en escabetx  5,90 € Torradeta Barceloneta: amb sardina fumada  
5,90 €

Cloïsses  15,00 € Torradeta de salmó fumat  5,90 €

Escopinyes  10,00 € Torradeta de Navarra: piquillos amb anxova 
del Cantàbric 5,90 €

Navalles amb oli d'oliva 12,50 € Xips d’albergínies arrebossades amb mel de 
canya  3,80 €

Navalles al natural  10,00 € Patates braves Dorita 4,80 €

“Zamburiñas”  6,00 € Musclos tigres  1,90 €/ud

Banderilla amb ou de guatlla 1,30 € Fabetes amb encenalls de pernil ibèric Juan 
Manuel  8,80 €

Banderilla Gilda 1,20 €/ud

Rovells d’espàrrecs especial de Navarra  
9,80 € DE L´HORT

DEL XARCUTER
Coca de pernil ibèric, brie i ruca 8,50 €

Fusta pernil ibèric Juan Manuel 12,90 €

Fusta mixta d’ibèrics 14,00 €

Fusta de cuits catalans  9,90 €

Cecina de León  7,90 €

Mortadel·la italiana amb parmesà i oli 
trufat  7,90 €

Formatge adicteS

DÓNA'M  LA LLAUNA

Demana els nostres formatges exclusius! 
Assortiment de formatges de diferents 
denominacions d’origen segons 
temporada 14,90 €

MaR brots tendres, mango, gambes a la 
planxa i vinagreta de cítrics  6,80 €

PerniL brots tendres, pernil ibèric Juan 
Manuel, cruixent de formatge i vinagreta 
fruits vermells 6,80 €

BermeO Bonítol confitat, tomàquet de l’hort i 
cebeta tendre 7,50 €

DoritA mil fulles de alvocat, tomàquet i salmó 
amb pinyons torrats, panses i vinagreta de 
mostassa 6,80 €

TomàqueT tomàquet de temporada amb oli 
d’oliva, olives de calamata i cebeta tendre  
4,00 €



LA CROQUETA COQUETA

De ceps 1,40 €/ud

De pernil ibèric 1,40 €/ud

De txangurro 1,40 €/ud

De bacallà 1,40 €/ud

De xistorra 1,40 €/ud

De pollastre 1,40 €/ud

Amb pernil ibèric Juan Manuel 12,00 € De cabrales 1,40 €/ud
Amb xistorra  9,00 €
Amb botifarra negra  9,00 €
Amb gules a l’allet  10,00 €
Amb formatge trufat 11,00 €
Amb sobrassada de Mallorca 9,00 €

Tal qual, pebre rosa i escates de sal 
6,00 €

TRUITA DE CULLERA
De patates i cebeta tendre  7,00 € “Pochas” amb cloïsses 7,20 € 
De bacallà estil sidreria  7,00 € “Pochas” amb alegria  6,50 €

Cassola de callos amb cap i pota 6,50 €
Mandonguilles amb sípia 7,80 €

UN PARELL D'OUS

Cada migdia et suggerim una selecció de plats a un preu especial! L’oferta variarà 
segons la temporada i els productes recent comprats al mercat. Regala’t el teu 

moment, com a casa!

DEMANA EL PLAT DEL DIA

Ous de gallines feliçes de 
granges locals amb els quals 
elaborem els nostres deliciosos 
ous estrellats i truites



Mitjana de vaca vella reposada 60 dies a la 
brasa 450gr, per compartir!  23,00 € Calamar olé olé 8,80€

Mitjana de vaca femella a la brasa 250gr 
18,00 €

Tartar de tonyina, alvocat, gingebre, tomàquet 
cherry i gerds  10,50 €

Botifarra de Lleida a la brasa amb 
mongetes del gantxet. Especialitat! 11,00 €

Morro de bacallà baixa temperatura amb 
mousse d’all i oli suau 12,00 €

Pluma a la brasa al romaní amb patata 
rústica 11,00 €

Morro de bacallà a la brasa amb crema de 
"piquillos" 12,00 €

Filets de pollastre arrebossats amb 
maionesa suau d’algues 8,00€

Piruletes amb llagostins surfistas amb 
arrebossat especial i maionesa de cítrics 9,00 €

Hamburguesa XL al plat amb barret de 
formatge trufat, cebeta caramel i tomàquet 
10,90 €
Galta ibèrica amb salsa de vi negre i 
parmentier 12,00€ LA DOLÇA

Arròs amb llet  3,50 €

Coca de Llavaneres 5,00 €

Pastís de formatge  4,90 €

Canotets de crema  4,00 €

Llet fregida de la casa  4,00 €

No et perdis res! Et preparem el que no t´acabis, a punt per emportar, perquè 
puguis gaudir més tard, l´endemà o quan vulguis i on vulguis!

CARNÍVORS LA MAR DE BO

acaba't el plat a casa

Les carns van acompanyades amb patates 
fregides Dorita, pebrots del padrón, 
piquillos, o acompanyament al teu gust

O 




