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Vi negre
Tomasitos 23/5

Begudes

Fruits del bosc amb espècies.
En boca sabrós i amable.
100% Syrah

Palacios Remondo La Vendimia 21/4.50
Aromes de fruita vermella fresca amb notes
florals i subtils torrats. (D.O. Rioja)
Garnatxa negra i Ull de llebre

Petit Caus Negre 20/4

Aromes de fruita madura, sumptuós i especiat.
Potent i amb bona acidesa. (D.O. Penedès)
Cabernet franc, Merlot, Syrah i Ull de llebre

Vi blanc
Ca N´Estruc 13/3

Alta intensitat amb aromes florals, cítrics
i notes minerals. (D.O. Catalunya)
Xarel.lo, Macabeu, Moscatell gra petit i Chardonnay
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Camino de la fara 15/3,50

Un verdejo jove i afruitat. (D.O. Rueda)
Verdejo

Augustus Look 19/4

Jove, fresc amb barreja d’aromes de fruita
blanca mediterrània amb fruita tropical i
notes florals (D.O. Penedès)
Xarel.lo, muscat, Sauvignon blanc

O Luar de Sil

24

Verema manual, vi sedós marcat amb notes
florals, elegant i fresc (D.O. Valdeorras)
Godello

Castiñera 22/5

Fresc i elegant Albarinyo (D.O. Rias Baixas)
Albarinyo

Cava
Copa Cava

3,5

Vilarnau Brut Reserva

23

Criança aromàtic en nas i ens ofereix
les aromes primàries de raïm (D.O. Penedès)

Per obtenir informació sobre al·lèrgies i intoleràncies,
dirigiu als nostres cambrers. Preus en € - IVA inclòs
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D’ arrencada

Pica-Pica

Causas

Trio elèctric brasiler -----------> 7,5

Croqueta d'ají de gallina (1u) ~~~~~~~~~~~~~> 2

Duo de causes ;;;;;;;; 13
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Per obtenir informació sobre al·lèrgies i intoleràncies, dirigiu als nostres cambrers. Preus en € - IVA inclòs

- Coxinha de pollastre

(La croqueta més famosa del Brasil) 2u

- Kibe amb catupiry

(Croqueta de vedella amb herbes i formatge cremós) 2u

- Risole cremós de blat de moro

(Croqueta de blat de moro i formatge) 2u

Edamame saltat amb kimchi
i sichimi -------------------------> 5,5
Duo de braves ---------------------> 6,5
- Patata i moniato amb les seves salses picants

Yuca fregida amb huancaína -------> 5,5
Wantán de pollastre al cacauet amb
salsa sweet chili (4u) -------------> 6
Gyozas de gambes (6u) -------------> 9
Gyozas de cansalada (6u) ----------> 9

* Ají de gallina és un guisat peruà de gallina,
formatge fresc i ají groc

Bolinho de camarao de Rio de Janeiro (1u)~~~> 3,5
* Aquest bolinho és una croqueta de gamba amb formatge
cremós i iuca servida en bars d'Ipanema i Leblon

Pollastre karaage ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~> 9
- Pollastre fregit marinat japonès

Tempura de verdures

Causa de llagostins ;; 9
- Amb allioli d'ají groc,
alvocat, tomàquet cherry i
maionesa d'oliva kalamata

Bento infantil +++++++++++++> 9

Amb guacamole

>>>>>>>>>>>> 12

- Formatge cheddar, “pico
gallo” i jalapeños

Amb cochinita pibil

>>>>>> 15

- Guacamole, formatge cheddar,
“pico gallo” i jalapeños

Amb pollastre tinga >>>>>>> 15
- Guacamole, formatge cheddar,
“pico gallo” i jalapeños

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~> 7

Pop anticucho amb choclo, patatetes
confitades amb herbes andines, maionesa
d'oliva kalamata i huancaína ~~~~~~~~~~~~~~> 13

Amb tota la nostra història

De dilluns a
divendres
Prova els nostres menús a
12 euros de 12:30 a 16hs.

Diumenges
Degustació de ceviches
i nits mexicanes!
Ara pots menjar de la
Picanteria sense sortir de
casa amb Deliveroo.

Chaufa amazònic -------------------------------> 15
Arròs gessamí saltat al wok amb botifarra,
pollastre, ou i patacón de plàtan

Pollastre arrebossat, patates fregides i ketchup

Amb les mans
Daus de vedella amb plàtan fregit :::::: 13
Tequeños ::::::::::::::::::::::::::::::: 8,5
- De farina de blat de moro farcits de formatge
servit amb guacamole i maionesa de chipotle (4 u)

Cotna de pernil curat :::::::::::::::: 12
- Elaborat artesanalment amb autèntica pell
de pernil de Terol, servit amb cochinita pibil,
ceba adobada, huancaína i salsa picant

Quesadilla de llom saltejat::::::::::::: 6
- Vedella, ceba i tomàquet

Quesadilla vegetariana ::::::::::::::::: 5
- Bolets saltejats amb vi blanc, ceba
confitada i tomàquet cherry

Els clandestins
preferits
Patacón de pop saltat ...............14
- Pop saltejat amb tomàquet, ceba,
salsa especial i platan fregit

Llom saltat ........................ 14
- Vedella saltada, tomàquet, ceba i
salsa especial. Servit amb patates fregides
i arròs amb choclo

Els 3 porquets,
per menjar com un llop ferotge ..... 17
- Cotna de pernil curat amb cochinita pibil
i els seus salsetes

- Costelles de porc marinades en ají groc,
cuinades a baixa temperatura i saltejades amb anticucho
- Torrezno brasiler amb salsa de guaiaba picant

- De remolatxa amb tàrtar
de tonyina, alvocat i ají
groc amb pop anticucho
i maionesa de kalamata

Els nostres
nachos

Baos & Tacos
Cangreburger amb cranc a l'andalusa, maionesa de
Sriracha, ceba adobada i enciam cruixent ************ 6
Bao nikkei de cansalada ****************************** 5,5
- Confitada en ají groc, cogombre,ceba adobada, moniato i salsa teriyaki

Bao de calamar a l'andalusa
- Amb allioli d'ají groc i salsa criolla

******************** 5,5

Bao de gall dindi ************************************** 5,5

- Marinat en ají panca, maionesa de mostassa,enciam cruixent
i salsa criolla de menta

Taco de cochinita pibil

*************************** 7

- Bullit a baixa temperatura amb ceba adobada
i maionesa de chipotle (2u)

Taco tinga de pollastre ********************* 7
- Amb crema agra i ceba adobada (2u)

Taco cruixent de tataki de tonyina ********* 8

- Amb alvocat i maionesa de wasabi i mel (1u)

La nostra cevicheria
Ceviche patriota de llobarro, pop, cranc a l'andalusa
i llet tigre de rocoto ·························································· 19
Ceviche de tonyina amb alvocat, llet tigre de ponzu amb yuzu,
sèsam i ceba cruixent ···························································· 18
De Lima al mercat de Namdaemun - Ceviche de llobarro amb gambes i
llagostins, llet tigre de kimchi i iuca fregida ································· 19
Ceviche de carrer de llobarro amb calamar a l'andalusa i la nostra
llet tigre de aji groc···························································· 17
Ceviche clàssic de llobarro, llet tigre d'ají groc i xips de plàtan

··················· 17
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Els nostres Còctels
D’ Arrencada

Els nostres Favorits

La nostra Michelada 6

Flower Pisco Sour 9

Cervesa, suc de tomàquet, clamato, llimona
i sal tagín.

Picanteria Bloody Mary

9

Mezcal infusionat amb ají i romaní, suc de
tomàquet i espècies.

Tommy’s Margarita (on the rocks) 8

MY

CY

CMY

Platja del Carmen 10

Pisco Sour Original 9

Vida Palomapica 10

Pisco, clara d'ou, llima, sucre i
angostura.

Mezcal, aranja rosa, sucre de xili i soda.

Elderflower Pisco 10

Cachaça, mango, caju i flor elèctrica
d'Amazònia.

Vodka, triple sec, llima, suc de
nabius.

Y

CM

Pisco, maracuià i ginger ale.

Mezcal, aigua de jamaica, suc de taronja,
xarops artesanals especiats.

Cosmopolitan Essex 10
M

Cusco Chilcano 9

Tequila, xarop d'atzavara i llima.

Pisco, cordial de elderflower, xarop d'atzavara i ossos d'alvocat.

C

Pisco, clara d'ou, llima i xarop de lavanda
casolà.

Els De carrer

Caipirinha Amazónica 12

Mojito Tropical 8

Ron, menta i mango picant.

Afterparty en Tokio 10

Whisky japonès, xarop de rooibos, llima,
escuma de fruits vermells i sucre de te
matcha.

Chilcano Clàssic 9

Pisco, llima, ginger ale i bitters.

Els Clandestins

Rocoto Mango Sour 9

Buttered Rum Old Fashioned 12

K

Pisco infusionat amb rocoto, mango i llima.

Berry Pisco Sour 9

Pisco, clara d'ou, puré de fruits vermells.

Maracuià Pisco Sour 9

Pisco, puré de maracuià, clara d'ou i
almívar casolà.

Margarita Solero (straight up) 8
Tequila, maracuià, licor de vainilla.

Mojito Clàssic 8

Ron, menta, llima i sucre moreno.

Provi els nostres Gin-tònics
i xupitos especials.

Ron angostura 1919 banyat en mantega,
Zacapa 23 anys, xarop all spice i fum de
canyella.

Picanteria Colada 9

Ron especiat, Malibú, puré de coco, suc
de pinya i xarop de caiena.

Espresso Mariachi 9

Mezcal, Kahlúa, cafè, Frangelico.

El Tijuana 8

Mezcal, licor de vainilla, suc de pinya
i clara d'ou.

Amaretto Sour 8

Amaretto, llima, clara d'ou i almívar.

Per obtenir informació sobre al·lèrgies i intoleràncies, dirigiu als nostres cambrers.
Preus en € - IVA inclòs
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Els nostres Còctels
Sense alcohol

Gin-tonics

Virgin Mojito 6

Seagram´s 10

Suc de Cajú de Amazónia 3

G-vine 12

Maracujà, pinya, menta i vainilla.

Amb pell de llimona
Amb carpaccio de raïm

Hendrick’s 12

Els nostres
xupitos
El Capità 3.5

Pisco amb increïble gust de cacauet

Tequila Cinnamon 3.5

Amb cogombre

Brocksman 12

Amb fruits vermells

GinMare 12

Amb romaní i pell de llimona

Monkey 47 12

Amb romaní fumat i pell de llimona

Tequila infusionat en canyella

Tequila Reposat 3.5
C
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Amb llima i sal tagín

Mezcal Vida 5

Amb taronja i sal tagín
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Vermut Rojo 4

Reposat en bota de
Jerez, amb taronja i gilda

MY

CY

Vermut de la casa

Cerveses
Canya 25 cl Estrella Damm 1.8
Canya 33 cl Estrella Damm 2.8
Cuzqueña 3.5

Descobreix els nostres còctels
a la part de darrere.

Corona 3.5
Free Damm (sense alcohol) 2.5
Daura (sense gluten) 2.8

Per obtenir informació sobre al·lèrgies i intoleràncies, dirigiu als nostres cambrers.
Preus en € - IVA inclòs

