
SABORS LLATINS, SENSE SORTIR DE BARCELONA

DEL 10 Al 27 D’OCTUBRE

Malquerida en recomana el consum responsable. Alc. 5º



T’agradaria viatjar i conèixer els sabors llatins més 
autèntics, però sense moure’t de Barcelona?

No et pots perdre la segona edició de MALQUERIDA & FOOD.
Un recorregut gastronòmic per descobrir la cuina llatina  

a través dels millors restaurants mexicans, peruans, veneçolans,  
brasilers, argentins i salvadorencs de Barcelona, acompanyada  

de cervesa Malquerida. Gaudiràs dels platets i dels menús 
més emblemàtics, com les quesadillas amb epazote, els tacos 

de cochinita pibil, el clàssic cebiche o els mítics patacones 
veneçolans, entre d’altres.

Estàs preparat per al viatge?

¿Te gustaría viajar y conocer los sabores latinos más 
auténticos, pero sin moverte de Barcelona?

No puedes perderte la segunda edición de MALQUERIDA & FOOD.
Un recorrido gastronómico para descubrir la cocina latina 
a través de los mejores restaurantes mexicanos, peruanos, 

venezolanos, brasileños, argentinos y salvadoreños  
de Barcelona, acompañada de cerveza Malquerida.  

Disfrutarás de los platillos y menús más emblemáticos,  
como las quesadillas con epazote, los tacos de cochinita pibil,  

el clásico cebiche o los míticos patacones venezolanos, entre otros.

¿Estás preparado para el viaje?



PARTICIPANTS 

01 AREPAMUNDI

02 CANTA Y NO LLORES TAQUERÍA

03  COCOROCÓ SAZÓN PERUANA

04 GUZZO, ROYAL CAFÉ

05  JALISCO, NO TE RAJES

06 LA CHULA

07 LA MONROE

08 LA QUERIDA

09 LA TAGUARA AREPERÍA
 CARRER DEL REC

10 LA TAGUARA AREPERÍA
 CARRER DE TAPIOLES

11 MARGARITA BLUE

12 MEXCLA

13 MEXTIZO

14 YAKUMANKA

Gaudeix  
d’un platet  

i d’una cervesa 
malquerida

Alguns dels platets podrien contenir al·lergògens.  

Consulteu-ho a l’establiment. 
Malquerida en recomana el consum responsable. Alc. 5º



01
AREPA ÍNDIA 
& MALQUERIDA 6 €

ELS SABORS DE L’ÍNDIA AMB LES TEXTURES 
VENEÇOLANES, PER GAUDIR-NE A MOSSEGADES!
Cap a on vols viatjar, avui? Aquesta és la pregunta que Arepamundi 
proposa diàriament als seus comensals. Les arepes són mossegades de 
blat de moro que la tradició dels pobles colombià i veneçolà han convertit 
en tendresa circular: entrepans plans i rodons, farcits d’imaginació 
saborosa. Potents, especiades i delicioses mescles de carns, salses  
i aromes. Juan Andrés Lauria ens proposa l’arepa índia, una combinació 
de daus de pollastre cruixents per fora i sucosos per dins tocats per  
un tsunami aromàtic en forma de salsa de curri. L’arepa embolcalla  
el conjunt amb tendresa, i cada queixalada és una explosió palatal.  
A tocar de la Sagrada Família, pots menjar-te el món a mossegades! 

Arepa índia: arepa farcida de daus cruixents de pollastre  
amb salsa de curri. Acompanyada de cervesa Malquerida.

Arepa india: arepa rellena de dados crujientes de pollo  
con salsa al curry. Acompañada de cerveza Malquerida. 

arepamundi
Carrer de la Marina, 212 Local 3 
932 50 25 06 

 @arepamundi_

Xef: Juan Andrés Lauria

De dilluns a diumenge, de 12 h a 00 h (festius, obert) 
Dimarts, tancat



GAUDEIX D’UN SUCÓS GUISAT DINS  
UNA CASSOLETA DE TORTILLA: ELS SOPES
La tortilla la coneixem sobretot en la versió més prima, convertida  
en suport gustós de tacos i fajites, però no tant en la versió més 
gruixuda i rodona (els sopes) que l’enginy mexicà tradicional aproita 
com a diminuta cassola on encabir sucoses preparacions –sovint 
guisats de xup-xup, ideals per a aquest format. Recorden les nostres 
clotxes, però amb una base de blat de moro cuinada en llard o bé en 
oli vegetal. Al Canta y no llores, el cuiner Álvaro Narváez ens proposa 
combinar-los amb pollastre amb mole (salsa tradicional intensa  
i especiada, de gran complexitat) i gaudir així de l’ambient festiu i 
popular en aquesta taquería del Born.

6 €SOPE DE POLLASTRE  
AMB MOLE & MALQUERIDA

Sope de pollastre amb mole: sope de pollastre guisat amb mole. 
Acompanyat de cervesa Malquerida.

Sope de pollo con mole: sope de pollo guisado con mole.  
Acompañado de cerveza Malquerida. 

canta y no llores 
Taquería
Carrer de la Princesa, 53 
930 38 09 85 
www.taqueriacantaynollores.es

Xef: Álvaro Narváez

De dimarts a diumenge, de 13 h a 16 h i de 20 h a 23 h
Dilluns, tancat
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CAUSA, CEBICHE I CHICHARRÓN, TRES HITS 
PERUANS COMBINATS EN UN PLAT ÚNIC!
La causa, plat emblemàtic vinculat a la independència del Perú (s’oferia 
pels carrers per sufragar la causa), té arrels precolombines i una clara 
adscripció a la capital, Lima. Un dels seus secrets és la textura, molt ina 
gràcies a la premsada en calent i al pastat posterior amb la pasta d’ají. 
Atenció, no és un puré, és causa: similar però diferent. Amb l’arribada, 
al s. XVI, dels cítrics, el pebre i l’oli la causa evoluciona i adquireix més 
matisos i profunditat. Al Cocorocó proposen una triple pirueta: causa com 
a llit on descansa el peix vestit amb un arrebossat cruixent (chicharrón)  
i tractat com un cebiche. Textura cremosa a cullerades, cruixents 
seductors i perfums d’acidesa cítrica: el Perú al cor de Barcelona.

6 €CAUSA ACEBICHADA AMB PEIX 
CRUIXENT & MALQUERIDACOCOROCÓ SAZÓN 

PERUANA
Carrer de Muntaner, 83 C, Local 1 
931 39 11 08 
www.cocorocobarcelona.com

Xef: Luís Arteaga

De dimarts a divendres, de 19 h a 23 h (festius, obert)
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Causa acebichada amb peix cruixent: massa ina de patata aromatitzada 
amb ají groc, llimona, sal i oli, amb cebiche de peix cruixent (chicharrón)  
i salsa togarachi. Acompanyada de cervesa Malquerida.

Causa acebichada con pescado crujiente: masa ina de patata 
aromatizada con ají amarillo, limón, sal y aceite, con cebiche de pescado 
crujiente (chicharrón) y salsa togarachi.  
Acompañada de cerveza Malquerida. 



BRASIL I MÈXIC COMBINATS EN UN PLAT  
DE SABORS INTENSOS I COLORS PUJATS!
La iuca, que a Brasil és un aliment nacional imprescindible, és ben 
digestiva i nutritiva. Tallada a bastonets i fregida es converteix 
en l’ingredient ideal per sucar al guacamole del mot ahuacamolli 
(ahuacatl-alvocat, molli-salsa) i acostar-lo ins a la boca per 
degustar-lo amb golafreria. Brasil i Mèxic fusionats al paladar.  
Guzzo és un restaurant del Born que, a més de música i cultura, 
destaca per la seva cuina i per oferir producte fresc. Exploren la 
combinatòria del guacamole amb acolorides versions que incorporen 
l’una, la remolatxa i l’altra, el moniato. El plat permet gaudir  
del ‘tria i remena’ a cada mossegada! 

6 €IUCA AMB GUACAMOLE 
& MALQUERIDA

Iuca amb guacamole: iuca fregida acompanyada de guacamole casolà 
clàssic, de moniato i de remolatxa. Acompanyada de cervesa Malquerida.

Yuca con guacamole: yuca frita acompañada de guacamole casero 
clásico, de boniato y de remolacha. Acompañada de cerveza Malquerida. 

guzzo, royal café
Plaça Comercial, 10 
936 67 00 36 
www.guzzorestaurante.es

Xef: Oleg Salimov

De dilluns a divendres, de 19 h a 23.30 h
Dissabte i diumenge, de 13 h a 16 h i de 20 h a 23.30 h
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6 €TACOS DE COCHINITA PIBIL 
& MALQUERIDA

UN CLÀSSIC IMPRESCINDIBLE DE LA CUINA 
MEXICANA PER DEVORAR AMB LES MANS
La península de Yucatán és famosa per la seva cuina amb arrels 
mestisses, de tradició maia. A la cochinita pibil, el porc adobat  
amb achiote pren dimensions gastronòmiques descomunals:  
alta riquesa en aromes, textures i suculència. Mª Cristina Merino 
(segona generació de restauradors) ens comenta que li agrada posar 
el seu sazón particular i intransferible al farcit abans d’embolcallar 
amb les tortilles la carn sucosa i desilada. Fidelitat radical a un plat 
emblemàtic, però amb personalitat. Mèxic al barri de Navas  
en un espai acolorit d’atmosfera càlida i acollidora. 

Tacos de cochinita pibil: dos tacos de cochinita pibil (carn de porc 
adobada amb achiote). Acompanyats de cervesa Malquerida.

Tacos de cochinita pibil: dos tacos de cochinita pibil (carne de cerdo 
adobada con achiote). Acompañados de cerveza Malquerida. 

JALISCO, NO TE RAJES
Carrer de Múrcia, 48   
932 22 76 86  
www.jalisco-no-te-rajes.business.site/

Xef: Mª Cristina Merino Frías

Dimecres i dijous, de 12.30 h a 16.30 h i de 20.45 h a 22.45 h
Divendres, de 12.30 h a 16.30 h i de 20.45 h a 23.15 h
Dissabte, de 13.15 h a 15.15 h i de 20.45 h a 23.15 h
Diumenge, de 13.15 h a 15.30 h
Dilluns i dimarts, tancat
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SORPRENENT VERSIÓ MARINERA  
DEL TACO MÉS ICÒNIC DE MÈXIC
Que el taco al pastor és tota una institució mexicana ho certiica 
aquesta afortunada versió marinera en què el pop substitueix  
el porc tradicional. Canvien així les textures desilades per la tendresa 
cefalòpode. Quan, a un plat, li surten branques genealògiques és que 
ha assolit l’estatus de màxima popularitat. A La Chula, Luís Fernando 
García cou el pop adobat i el talla a rodanxes que allita sobre tortilles 
i alvocat. El combina amb els sucres caramel·litzats de la pinya 
rostida, la ceba àcidament conitada i el coriandre. Street food mexicà 
en un bonic espai de fusta clara i colors alegres situat a prop  
de la Sagrada Família.  

6 €TACO DE POP AL PASTOR  
& MALQUERIDA

Taco de pop al pastor amb pinya rostida: taco de pop adobat  
amb pinya rostida, ceba conitada, coriandre i alvocat.  
Acompanyat de cervesa Malquerida.

Taco de pulpo al pastor con piña asada: taco de pulpo adobado con piña 
asada, cebolla caramelizada, cilantro y aguacate.  
Acompañado de cerveza Malquerida. 

la chula
Carrer del Rosselló, 483 
935 41 76 10 

 @lachula_bcn

Xef: Luís Fernando García Cortés

De dimarts a dissabte, de 13.30 h a 23 h
Dilluns i diumenge, tancat
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CEBICHE DE CONTRAPUNT DOLÇ  
PER GAUDIR AL COR DEL RAVAL 
El cebiche –patrimoni nacional del Perú des de l’any 2004–  
té més de 2.000 anys d’història i evolució (ins a mitjans del s. XX  
es feien servir taronges amargues en comptes de la llima actual),  
i admet multitud de matisos i adaptacions. A La Monroe proposen  
un interessant joc de contrapunts en què la textura amable i greixosa 
del salmó es compensa amb l’acidesa cítrica de la llima i la dolçor  
del préssec fresc, que és el contrapunt ideal per al picant noble 
de l’ají. Cuina intensa i fresca per gaudir en un local carismàtic 
d’ambient cosmopolita i alegre. Situat al mateix ediici  
que la Filmoteca, al cor del Raval.

6 €FRESQUITO Y MOLÓN, ¡CEBICHE  
DE SALMÓN! & MALQUERIDA

Fresquito y molón, ¡cebiche de salmón!: Cebiche de salmó  
amb leche de tigre i espurnes dolces de préssec.  
Acompanyat de cervesa Malquerida.

Fresquito y molón, ¡cebiche de salmón!: Cebiche de salmón  
con leche de tigre y chispas dulces de melocotón.  
Acompañado de cerveza Malquerida. 

la monroe
Plaça de Salvador Seguí, 1-9 
934 41 94 61 
www.lamonroe.es

Xef: Equip de cuineres i cuiners de La Monroe

De dilluns a divendres, de 20 h a 1 h
Dissabte i diumenge, de 13 h a 1 h
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EL PLAT NACIONAL D’EL SALVADOR A TOCAR  
DEL PARC DE LA CIUTADELLA
Les pupusas (del popotlax en idioma nàhuatl) són el plat nacional 
d'El Salvador; petites mossegades rodones de massa de blat de moro. 
Farcides de carn i ceba caramel·litzada, carbassó, mango i formatge  
i servides tebiones són pura sensació de confort al paladar. 
S’acompanyen d’una amanida d’envinagrats (el curtido: col, 
pastanaga i orenga amb un punt picant) per contrastar les textures 
cruixents i netejar el paladar entre mossegada i mossegada.  
Les podem gaudir a La Querida, un local obert i lluminós que  
es fusiona visualment i espiritual amb el verd intens del Parc  
de la Ciutadella.

6 €PUPUSAS D’EL SALVADOR 
& MALQUERIDA

Pupusas d’El Salvador: coquetes de blat de moro: vegetarianes,  
de carn o dolces. Acompanyades de cervesa Malquerida.

Pupusas de El Salvador: tortitas de maíz: vegetarianas,  
de carne o dulces. Acompañadas de cerveza Malquerida. 

la querida
Passeig de Pujades, 37-39 
936 63 97 33 
www.facebook.com/laqueridabcn 

Xef: Wendy Azucena

De dilluns a diumenge, de 12 h a 00 h
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VENEÇUELA I MÈXIC UNITS EN UN SOL PLAT 
CRUIXENT I DELICIÓS   
Els veneçolans anomenen patacones o tostones les rodanxes fregides 
de plàtan verd mascle. Una mena de xips gruixuts de consistència 
cruixent, aparença daurada i sabors lleugerament torrats que provoquen 
addicció. Sobre aquesta base La Taguara ens proposa gaudir amb 
acompanyaments típicament mexicans: pico de gallo (dauets amanits 
de tomàquet i ceba), carn de vedella, caraotas o porotos (fesols negres 
guisats) i formatge fresc llatí. Per similitud amb els nachos (totopos), 
els anomenen platanachos: sabors per escollir i degustar a cop de 
mossegada cruixent. Gaudiu-ne envoltats de fotograies, màscares i 
iguretes en aquest local carismàtic del Born!

6 €PLATANACHOS 
& MALQUERIDA

Platanachos: xips de plàtan verd mascle, acompanyades de carn picada, 
pico de gallo i formatge. Acompanyats de cervesa Malquerida.

Platanachos: chips de plátano verde macho, acompañadas de carne 
picada, pico de gallo y queso. Acompañados de cerveza Malquerida. 

La taguara arepería 
(carrer del rec)

Carrer del Rec, 10 
932 68 15 72 
www.lataguara.es

Xef: Andrés Paz

De dilluns a diumenge, de 10 h a 23 h
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PER MENJAR-SE EL CARIB A MOSSEGADES!   
Playa El Agua és una quilomètrica extensió de platja caribenya 
paradisíaca situada a Isla Margarita (Veneçuela). El seu plat més 
emblemàtic són les crestes, sovint degustades directament al carrer,  
a peu dret i acabades de fer en minúsculs establiments portàtils.  
A La Taguara ens les acosten ins al barri del Poble Sec.  
Fregidetes, daurades i esponjoses (la massa és de blat de moro,  
quin groc tan intens en mossegar-les!), tenen la peculiaritat  
de ser crestes “operades”, ja que, un cop fregides, els fan  
un tall de cirurgià de banda a banda que permet obrir-les i icar-hi 
una amanida d’alvocat, tomàquet i coriandre que hi aporta un plus  
de frescor i d’alegria. 

6 €CRESTES PLAYA EL AGUA        
& MALQUERIDA

Crestes Playa el Agua: crestes de farina de blat de moro farcides de carn 
amb amanida d’alvocat. Acompanyades de cervesa Malquerida.

Empanadas Playa el Agua: empanadas de harina de maíz rellenas  
de carne con ensalada de aguacate. Acompañades de cerveza Malquerida. 

La taguara arepería 
(carrer de tapioles)

Carrer de Tapioles, 14 
931 80 51 24 
www.lataguara.es

Xef: Andrés Paz

De dilluns a diumenge, de 10 h a 23 h
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CUINA DE FRONTERA FETA AL MOMENT  
AMB PRODUCTES FRESCOS DE MERCAT
Al Margarita Blue fa 22 anys que hi preparen la cuina típica  
de la frontera de Mèxic amb els EUA: indiferents a les modes, idels a 
la cuina Tex-Mex; generosa i exuberant en aromes i amb sabors d’arrel 
mexicana. Un guacamole de qualitat sempre s’ha de fer al moment, 
evitant oxidacions i pèrdua aromàtica. Al Margarita Blue treballen 
l’alvocat a mà perquè la textura sigui cremosa i alhora tingui un  
punt ferm estimulant. El condimenten (jalapeños, llima, coriandre)  
i serveixen amb nachos (totopos en mexicà original), i esdevé un plat 
ideal per compartir en grup i menjar-se’l amb les mans (inger food). 
Moments cruixents, cremosos i alegres de conversa entre amics.

6 €NACHOS AMB GUACAMOLE 
& MALQUERIDA

Nachos amb guacamole: picada d’alvocat, ceba i jalapeños,  
amb coriandre, suc de llima i sal, feta al moment.  
Acompanyats de cervesa Malquerida.

Nachos con guacamole: picadillo de aguacate, cebolla y jalapeños,  
con cilantro, zumo de lima y sal, hecho al momento.  
Acompañados de cerveza Malquerida. 

margarita blue
Carrer de Josep Anselm Clavé, 6 
934 12 54 89 
www.margaritablue.com/cat

Xef: Shakil

De dilluns a diumenge, de 18 h a 2 h
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COMBINACIÓ DE BOLETS AMB EPAZOTE, UN CLÀSSIC 
MEXICÀ POC CONEGUT A LA CIUTAT COMTAL
Al Mexcla acosten al cor de Gràcia la cuina i l’ambient de barris  
com La Condesa o La Roma, del DF més bulliciós i popular. Fan cuina 
sincronitzada amb les tendències contemporànies mexicanes: «volem 
relectir l’actualitat mexicana», ens comenta el Christian Valencia, 
propietari del restaurant, «però afegint-hi un matís mediterrani: allunyats 
del tòpic fàcil i gastat». Quesadillas farcides de formatge (el nom fa  
la cosa, és clar), xampinyons i epazote (herba aromàtica que combinada 
amb el bolet aporta aromes campestres i boscanes). Mossegades que 
regalimen, mossegades que fan somriure! L’addició de la nata agra 
(matisos cítrics de llima) i el pico de gallo com a salsa per acompanyar  
el conjunt, les converteixen en un plat vistós, temptador i espectacular.

6 €QUESADILLAS DE XAMPINYONS  
I EPAZOTE & MALQUERIDA

Quesadillas de xampinyons i epazote: tortilla de blat de moro fregida  
i farcida de xampinyons, formatge, epazote, pico de gallo i crema agra  
amb deep de guacamole. Acompanyades de cervesa Malquerida.

Quesadillas de champiñones y epazote: tortilla de maíz frita  
y rellena de champiñones, queso, epazote, pico de gallo y crema agria  
con deep de guacamole. Acompañadas de cerveza Malquerida. 

mexcla
Carrer de Ramón y Cajal, 35 
930 07 39 38 
www.mexcla.es

Xef: Ramón Miranda

De dimarts a dijous, de 18 h a 00 h
Divendres, dissabte i diumenge, de 13 h a 16 h, i de 20 h a 00 h
Dilluns, tancat
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TOT ES POT “CROQUETEJAR”,  
ELS GRANS GUISATS MEXICANS... TAMBÉ!!!
A Mextizo reivindiquen la cuina tradicional mexicana i la dieta 
mediterrània, ambdues declarades per la UNESCO com a Patrimoni 
Intangible de la Humanitat. En aquesta afortunada convergència 
culinària trobem la croqueta de cochinita pibil amb x-nipec: un dels 
menjars més versàtils que recull els sabors i aromes d’un dels guisats 
essencials de la cuina mexicana. La carn marrana, profundament 
xopada de sabors i aromes, s’integra en una mossegada cruixent  
i daurada que resulta triomfal al paladar. Sabors intensos i textures 
amables. Assaboriu-les en aquest espai elegant i lluminós decorat  
amb fusta clara i allunyat dels estereotips habituals. 

6 €CROQUETA DE COCHINITA PIBIL 
AMB X-NIPEC & MALQUERIDA

Croqueta de cochinita pibil amb x-nipec: croqueta de carn de porc 
adobada amb achiote. Acompanyada de cervesa Malquerida.

Croqueta de cochinita pibil con x-nipec: croqueta de carne de cerdo 
adobada con achiote. Acompañada de cerveza Malquerida. 

mextizo
Carrer de la Diputació, 239 
935 41 46 23 
www.mextizo.es

Xef: Adrián Trejo

De dimarts a dissabte, de 13 h a 16 h i de 20 h a 23 h
Diumenge, de 13 h a 16 h
Dilluns, tancat
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ELS SABORS GUISATS DE LA COSTA PERUANA  
EN VERSIÓ INFORMAL I DIVERTIDA
La costa peruana nodreix la cuina tradicional dels picantes: guisats 
suculents que, com els nostres suquets i escudelles, compten amb 
versions particulars segons la zona i tradició. Gastón Acurio i el cap  
de cuina José Olave proposen una versió del Picante de marisco originari 
de la costa nord. El resultat del xup-xup de fogó (dins l’olla hi trobem 
pop, calamars, llagostins amb ají panca, coriandre, cebes i pastanaga) 
es converteix en el saborós farcit d’una cresta cruixent feta amb massa 
de farines de blat i d’arròs que se serveix acompanyada d’una picada 
vegetal (chalaquita) i salsa ocopa (cacahuet i huacatay) originària  
de la ciutat d’Arequipa. 

6 €CRESTA DE MARISC 
& MALQUERIDA

Cresta de marisc: cresta de farina de blat de moro i arròs farcida  
de pop, calamar, llagostí amb ají panca, coriandre, ceba i pastanaga, 
acompanyada de chalaquita i salsa ocopa.  
Acompanyada de cervesa Malquerida.

Empanada de marisco: empanada de harina de maíz y arroz rellena  
de pulpo, calamar, langostinos con ají panca, cilantro, cebolla  
y zanahoria, acompañada de chalaquita y salsa ocopa. 
Acompañada de cerveza Malquerida. 

yakumanka
Carrer de València, 207 
935 66 15 48 
www.yakumanka.com

Xef: Gastón Acurio i José Olave

De dilluns a divendres, de 13 h a 15 h i de 20 h a 23 h
Dissabte i diumenge, de 13.30 h a 15.30 h i de 20 h a 23 h (diumenge, ins a les 22 h)
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PARTICIPANTS 

15 BLANC
MANDARIN ORIENTAL, BARCELONA

16 LA TAVERNÍCOLA

17 LEKA

18 OAXACA

19 TERRAT
MANDARIN ORIENTAL, BARCELONA

Gaudeix  
d’un menú de dos 

plats acompanyat 
de dues cerveses 

malquerida

Alguns dels platets podrien contenir al·lergògens.  

Consulteu-ho a l’establiment. 
Malquerida en recomana el consum responsable. Alc. 5º



Acompanyat de dues cerveses Malquerida. Acompañado de dos cervezas Malquerida.

15

35 €

Aletes fregides i caramel·litzades 
amb una salsa d’esperit mexicà, 
en homenatge a Frida Kahlo.

Alitas fritas y caramelizadas, 
acompañadas con una salsa  
de sabor de espíritu mexicano,  
en homenaje a Frida Kahlo.

Cebiche de corbina marinada 
amb leche de tigre, pinya i mango, 
acompanyat de ceba osmotitzada  
i blat de moro.

Cebiche de corvina marinada 
con leche de tigre, piña y mango, 
acompañado con cebolla 
osmotizada y maíz.

GOURMET I DIVERTIT  
& MALQUERIDA

CARME RUSCALLEDA HOMENATJA  
FRIDA KAHLO I LA CUINA MEXICANA   
Frida Kahlo és una icona que deineix Mèxic: acolorida i picant. Una artista 
decidida a esprémer tota l’essència de la vida. Carme Ruscalleda li ret 
homenatge amb les aletes fregides i caramel·litzades: «són plenes  
del color que ella representa, un color que ens condueix ins al sabor inal 
del plat», ens explica la xef. També ens proposa un cebiche de corbina 
marinada amb leche de tigre de pinzellada creativa: dolça presència  
de la pinya (acidesa) i el mango (fustes, caramel). Ceba morada 
osmotitzada i blat de moro (choclo carnós, chulpe cruixent) reblen  
el plat amb més textures i sabors. Colors picants per gaudir en la blanca 
elegància d’aquest restaurant situat al Passeig de Gràcia.

blanc  
mandarin oriental, barcelona

Passeig de Gràcia, 38-40 
931 51 87 83 
www.mandarinoriental.es/barcelona

Xef: Carme Ruscalleda

De dilluns a diumenge, de 18 h a 21 h

Gourmet i divertit
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Brinça o vacío pulido amb patata  
a la brasa i escalivada 
d’albergínia i pebrot vermell.   

Entraña o vacío pulido con patata 
asada y escalivada de berenjena  
y pimiento rojo. 

Matrimoni de xoriço crioll amb 
chimichurri i botifarró o verdures  
a la brasa.

Matrimonio de chorizo criollo  
con chimichurri y morcilla  
o verduras a la brasa.

MENÚ DE GRAELLA 
& MALQUERIDA

MENÚ ARGENTÍ PER GAUDIR DE LA BRASA,  
LES SALSES I D'UNS TALLS DE CARN ESPECTACULARS   
El xoriço crioll és la prova embotida de l’èxit en l’evolució culinària.  
La incorporació del boví –abundant a les pastures argentines–  
al xoriço original peninsular fou una troballa brillant, i aquesta evolució 
es va adaptar de meravella a la cocció a la graella que agrada tant al 
con sud-americà. Daniel i Sílvia Volpe proposen un menú de molta brasa 
i potència: el matrimoni de criolls i botifarró és feliçment ben avingut 
(també hi ha verdures com a alternativa més lleugera).  
Els plats principals ens permetran queixalar la millor tradició càrnia 
argentina (entraña-brinça, vacío... talls espectaculars!) i, en deinitiva, 
assaborir la Pampa.

LA TAVERNÍCOLA
Carrer de Roc Boronat, 70 
930 11 93 48 
www.latavernicola.com

Xef: José Aníbal Faccini

De dilluns a dijous, de 13 h a 17 h
Divendres i dissabtes, de 13 h a 17 h i de 20 h a 23 h
Diumenges i festius, tancat

25 €
inclou  les postres

Menú de graella



Acompanyat de dues cerveses Malquerida. Acompañado de dos cervezas Malquerida.

MALQUERIDA, VUELVE  
A LA VIDA & MALQUERIDA 30 €

Rodó de vedella cuit a baixa 
temperatura, amb salsa melosa  
negra de cervesa Malquerida 
i panela, acompanyat d’arròs 
basmati.

Redondo de ternera asado a baja 
temperatura, con salsa melosa negra 
de cerveza Malquerida y panela 
acompañado de arroz basmati.

Conserva de marisc de la llotja 
de la Barceloneta amb tomàquet 
(plat fred típic de les platges 
veneçolanes).

Conserva de marisco de la lonja 
de la Barceloneta con tomate 
(plato frío típico de las playas 
venezolanas).

UN MENÚ VENEÇOLÀ COMPLET AMB UN PLAT 
MARINER I UN ROSTIT ESPECTACULAR 
Al Leka, un espai modern, generós i sostenible del Poble Nou, el cuiner 
Atahualpa Álvarez ens proposa un entrant de cuina criolla nascut de la 
trobada entre la cuina europea i la indígena centreamericana. El Vuelve  
a la vida va néixer a la costa, concebut com a revigoritzant (especialment 
per a la ressaca)  per la presència abundant de productes del mar, sobretot 
de marisc (musclos, gambes, cloïsses, pop...) que tradicionalment es 
considera com un afrodisíac natural. El plat principal és un rostit de tall rodó 
(anomenat muchacho redondo a Veneçuela) amb una salsa densa i dolcenca 
feta amb papelón, canyella, comí i cervesa Malquerida que acompanyen 
amb arròs basmati amb aroma de coriandre. Cuina fresca, saludable  
i sostenible en aquest local iconoclasta del Poble Nou.

Leka
Carrer de Badajoz, 65 
933 00 27 19 
www.restauranteleka.com

Xef: Atahualpa Álvarez

De dilluns a dimecres, de 13 h a 15.45 h
Dijous, divendres i dissabte, de 13 h a 23.30 h
Diumenge i festius, tancat

17

Malquerida, vuelve a la vida

inclou  les postres
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MENÚ ESPECIAL  
& MALQUERIDA 30 €

Cochinita pibil de raça ibèrica, 
amb frijoles de l’olla, x-nipec  
i tortilla mexicana.

Cochinita pibil de raza ibérica,  
con frijoles de la olla, x-nipec  
y tortilla mexicana.

Guacamole amb totopos  
i chicharrón.

Guacamole con totopos  
y chicharrón.

GUACAMOLE FET AL MOMENT I COCHINITA IBÈRICA 
PER GAUDIR ON BARCELONA ACARONA EL MAR
A l’Oaxaca fa anys que broden la tradició mexicana just on el Born es 
converteix en Barceloneta. Guacamole fet a mà davant el client en enormes 
molcajetes –morters de pedra volcànica– que serveixen amb totopos 
elaborats a casa nixtamalitzant el blat de moro i formant les tortilles també 
a mà, d’una en una (un fet del tot inusual a la ciutat per la feinada que 
suposa). El guisat de cochinita pibil s’acompanya de frijoles de proximitat 
(l’excepcional mongeta de Tolosa, una joia vegetal de pell iníssima  
i sabor delicat), de x-nipec (salsa vistosa, picant i acolorida de tomàquet,  
chile habanero, ceba morada i suc de taronja amarga) i de les esmentades 
tortilles artesanes. Tot en un espai elegant i tranquil. 

18

oaxaca
Pla de Palau, 19 
93 319 00 64 
www.oaxacacuinamexicana.com

Xef: Joan Begur

De dilluns a diumenge, de 13 h a 16 h i de 20 h a 00 h

Menú especial Malquerida
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LA TRADICIÓ DEL CEBICHE I LA CUINA NIKKEI,  
DUES CARES DEL PERÚ GASTRONÒMIC    
La cuina peruana és una de les més versàtils del món. En bona part 
gràcies a la seva capacitat d’assimilar ingredients, tècniques i sabors 
d’altres països ins a fer-los propis. Així, si per una banda el cebiche 
clàssic que ens proposa Gastón Acurio és pura ortodòxia llescada  
de corbina i excitants aromes d’ají, als dumplings chifos trobem ben 
enfarcellada una mescla de sabors orientals i llatinoamericans.  
Farcits de gambes i vegetals, salsats amb ponzu casolà i pachikay  
(ají, sèsam, gingebre i all) i fets amb una massa ina i ben hidratada  
per la cocció al vapor que resulta alhora delicada i intensa.  
Gaudiu-los al cel del Passeig de Gràcia, el cel de Barcelona.

35 €

Dumplings chifos de massa ina 
farcits de gambes i vegetals  
amb salsa ponzu i pachikay  
(ají, sèsam, gingebre i all).

Dumplings chifos de masa ina 
rellenos de gambas y vegetales  
con salsa ponzu y pachikay  
(ají, sésamo, jengibre y ajo).

Cebiche clàssic de corbina  
amb aroma d’ají.

Cebiche clásico de corvina  
con aroma de ají.

SABORS PERUANS  
& MALQUERIDAterrat  

mandarin oriental, Barcelona

Passeig de Gràcia, 38-40 
931 51 88 88 
www.mandarinoriental.es/barcelona

Xef: Gastón Acurio

De dilluns a diumenge, de 13 h a 21 h

Sabors peruans



Un nou estil de 

cervesa, d'alta qualitat, 

molt fresca, fàcil de 

beure i amb un toc  

de flor de Jamaica que 

li dona un sorprenent 

color vermell.

Ferran Adrià, Albert Adrià  
i els mestres cervesers  
de Damm presenten:

El seu maridatge és ideal per 

maridar amb plats potents, picants 

i àcids típics de la cuina llatina; 

una gastronomia amb una forta 

personalitat i infinites possibilitats 

creatives.

Una cervesa 
creada per a 
la cuina llatina.

Malt 
d'ordi

Blat 
de moro

Taronja

Blat

Flor de Jamaica

Llúpol

TASTA-LA A  

shop.damm.com



01 AREPAMUNDI

02 CANTA Y NO LLORES TAQUERÍA

03  COCOROCÓ SAZÓN PERUANA

04 GUZZO, ROYAL CAFÉ

05  JALISCO, NO TE RAJES

06 LA CHULA

07 LA MONROE

08 LA QUERIDA

09 LA TAGUARA AREPERÍA
CARRER DEL REC

10 LA TAGUARA AREPERÍA
CARRER DE TAPIOLES

11 MARGARITA BLUE

12 MEXCLA

13 MEXTIZO

14 YAKUMANKA

15 BLANC
MANDARIN ORIENTAL, BARCELONA

16 LA TAVERNÍCOLA

17 LEKA

18 OAXACA

19 TERRAT
MANDARIN ORIENTAL, BARCELONA

MAPA

Gaudeix  
d’un menú de dos 

plats acompanyat 
de dues cerveses 

malquerida

Gaudeix  
d’un platet  

i d’una cervesa 
malquerida

Malquerida en recomana el consum responsable. Alc. 5º
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Plaça
de Tetuan

AREPAMUNDI
ELS SABORS DE L’ÍNDIA AMB  

LES TEXTURES VENEÇOLANES,  
PER GAUDIR-NE A MOSSEGADES!

MEXCLA
COMBINACIÓ DE BOLETS AMB 
EPAZOTE, UN CLÀSSIC MEXICÀ POC 
CONEGUT A LA CIUTAT COMTAL

LA CHULA
SORPRENENT VERSIÓ 
MARINERA DEL TACO MÉS 
ICÒNIC DE MÈXIC

COCOROCÓ  
SAZÓN PERUANA
CAUSA, CEBICHE 
I CHICHARRÓN, 
TRES HITS PERUANS 
COMBINATS  
EN UN PLAT ÚNIC!

YAKUMANKA
ELS SABORS GUISATS  
DE LA COSTA PERUANA  
EN VERSIÓ INFORMAL  
I DIVERTIDA

MEXTIZO
TOT ES POT “CROQUETEJAR”, 

ELS GRANS GUISATS 
MEXICANS... TAMBÉ!!!

TERRAT
MANDARIN ORIENTAL, 
BARCELONA

LA TRADICIÓ  
DEL CEBICHE  
I LA CUINA 
NIKKEI,  
DUES CARES 
DEL PERÚ 
GASTRONÒMIC       
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LA MONROE
CEBICHE DE CONTRAPUNT 
DOLÇ PER GAUDIR  
AL COR DEL RAVAL 

Passeig de Pujades

LA QUERIDA
EL PLAT NACIONAL  
D'EL SALVADOR A TOCAR  
DEL PARC DE LA CIUTADELLA
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Gran Via de les Corts Catalanes
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JALISCO, NO TE RAJES
UN CLÀSSIC IMPRESCINDIBLE  

DE LA CUINA MEXICANA PER  
DEVORAR AMB LES MANS
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Carrer de Pujades

C. de Pallars

Plaça de 
les Glòries

Av. Diagonal

LA TAVERNÍCOLA
MENÚ ARGENTÍ PER GAUDIR 

DE LA BRASA, LES SALSES 
I D'UNS TALLS DE CARN 

ESPECTACULARS   

LEKA
UN MENÚ VENEÇOLÀ 

COMPLET AMB UN PLAT 
MARINER I UN ROSTIT 

ESPECTACULAR 

CANTA Y NO LLORES 
TAQUERÍA
GAUDEIX D’UN SUCÓS 
GUISAT DINS UNA 
CASSOLETA DE TORTILLA: 
ELS SOPES

BLANC
MANDARIN ORIENTAL,  
BARCELONA

CARME RUSCALLEDA HOMENATJA 
FRIDA KAHLO I LA CUINA MEXICANA   

LA TAGUARA AREPERÍA
CARRER DEL REC

VENEÇUELA I MÈXIC 
UNITS EN UN SOL PLAT 
CRUIXENT I DELICIÓS   

MARGARITA BLUE
CUINA DE 
FRONTERA FETA 
AL MOMENT  
AMB PRODUCTES 
FRESCOS  
DE MERCAT

OAXACA
GUACAMOLE FET AL MOMENT 
I COCHINITA IBÈRICA PER 
GAUDIR ON BARCELONA 
ACARONA EL MAR
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Avinguda del Paral·lel
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C. Nou de la Rambla

C. de Tapioles

LA TAGUARA AREPERÍA
CARRER DE TAPIOLES

PER MENJAR-SE EL CARIB 
A MOSSEGADES!      

10

Plaça  
de les  

Drassanes

GUZZO, ROYAL CAFÉ 
BRASIL I MÈXIC COMBINATS 
EN UN PLAT DE SABORS 
INTENSOS I COLORS PUJATS!04
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Segueix-nos 
des del teu mòbil

Síguenos desde tu móvil

#malquerida&food

www.gastronosfera.com



Malquerida en recomana el consum responsable. Alc. 5º


