DEL 8 de novembre Al 2 de DESEMBRE

GAUDEIX D’UN viatge gastronòmic i coneix
MÈXIC, EL Perú, VENEÇUELA, EL BRASIL i L’Argentina,
sense sortir de Barcelona

Malquerida en recomana el consum responsable. Alc. 5º

Sabies que els tacos originals es couen amb aigua i calç viva?
O que el mole poblano combina el pollastre i la xocolata?
Et presentem la primera edició de MALQUERIDA & FOOD.
Un viatge gastronòmic per descobrir la cuina llatina a través dels millors
restaurants mexicans, peruans, veneçolans, brasilers i argentins de
Barcelona, acompanyats d’un nou estil de cervesa:
Malquerida. Un recorregut pels clàssics tacos de cochinita pibil,
les populars pupusas del Salvador, l’exquisit mole poblano
o les famoses arepas, entre d’altres.
Estàs preparat per al viatge?

Did you know that tacos were originally cooked with water and lime?
Or that mole poblano combines chicken and chocolate?
Welcome to the 1st edition of MALQUERIDA & FOOD: a gastronomic
journey to discover Latin cooking through the best Mexican, Peruvian,
Venezuelan, Brazilian and Argentinian restaurants in Barcelona, together
with a new kind of beer - Malquerida. A tour of the classic
cochinita pibil taco, the popular Salvadorian pupusa, the exquisite
mole poblano and the famous arepa, just to name a few.
Are you ready for the journey?

Malquerida és la primera cervesa creada per acompanyar elaboracions
inspirades en la cuina llatina. Una cervesa que neix de la fascinació
dels germans Ferran i Albert Adrià i el seu equip per les possibilitats creatives
de la gastronomia llatina. D’aquí que convencessin als mestres cervesers
de Damm de la necessitat de crear una nova cervesa molt fresca, capaç
d’acompanyar els sabors picants, àcids, intensos i afruitats d’aquest tipus
de cuina. El resultat és una cervesa roja fresca, elaborada amb lor de Jamaica,
taronja, malt d’ordi, blat i blat de moro.
Malquerida en recomana el consum responsable. Alc. 5º
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01 NIÑO VIEJO
Avinguda de Mistral, 54
933 48 21 94
Dimarts i dimecres, de 19 a 23.30 h
De dijous a dissabte, de 13 a 15.30 h
i de 19.30 a 23.30 h
Diumenge i dilluns tancat

ASSABOREIX LA TORTA FARCIDA DE
LA CULTURA MÉS TRADICIONAL DE MÈXIC
La taqueria més autèntica de la ciutat. Niño Viejo s’inspira
en les taqueries urbanes i et fa viatjar al cor de la gastronomia
mexicana sense sortir de Barcelona, gràcies a Albert Adrià i
Paco Méndez.
La seva aposta per aquesta ocasió és el seu hit: TORTA TRES
CERDITOS. L’entrepà típic mexicà que es menja a qualsevol hora
del dia i a qualsevol lloc, farcit amb papada de porc, chicharrón
i carn marinada al pastor. Més que un plat, un homenatge.

TORTA TRES CERDITOS
& MALQUERIDA

10’55 €

Torta de pa de vidre farcida de papada de porc,
puré d’alvocat i maionesa de mojo vermell.
Acompanyat de cervesa Malquerida.
Flatbread torta stuffed with pork jowl,
avocado purée and red mojo mayonnaise.
Accompanied by Malquerida beer.

02 TOTORA
Carrer de Còrsega, 235
936 67 43 72
De dilluns a diumenge, de 13 a 15.30 h
i de 20 a 23.30 h

DEIXA’T INSPIRAR PER UN MAR DE SABORS
A TRAVÉS DEL CEBICHE DE CORBINA
Els caballitos de totora, les embarcacions tradicionals del Perú
encara utilitzades a les platges i caletes, són els encarregats
d’acostar el Perú a casa nostra. Apropen la generositat del mar i
la riquesa de la tradició per aconseguir que t’enamoris a distància
de la seva gastronomia.
En aquest cas, al Totora cuinaran un CEBICHE DE CORBINA,
un plat molt característic de la zona, amb llet de tigre d’ají groc,
chicharrón de calamar i choclo, entre d’altres, preparat per inspirar
un viatge d’allò més saborós.

CEBICHE CRIOLLO
& MALQUERIDA

18 €

Corbina amb llet de tigre d’ají amarillo
i chicharrón de calamar, choclo, canchita
i puré de camote.
Acompanyat de cervesa Malquerida.
Stone bass in leche de tigre and ají amarillo
sauce with fried calamari, corn, corn kernels
and sweet potato purée.
Accompanied by Malquerida beer.

03 AREPAMUNDI
Carrer de Marina, 212, local 3
932 50 25 06
Dilluns, de 12.30 a 16.30 h i de 18.30 a 23 h
Dimecres, de 16 a 23 h
De dijous a diumenge, de 12.30 a 16.30 i
de 18.30 a 23 h. Dimarts tancat

ÍNDEX DE LOCALS

NO ET POTS PERDRE L’AREPA INSPIRADA
EN L’ESTIL STREET FOOD DE VENEÇUELA
Recórrer el món a través d’entrepans en forma d’arepa. Així neix
un dels restaurants més originals de Barcelona: l’Arepamundi.
Una carta repleta d’arepas fetes amb blat de moro cuit al forn
i farcides amb ingredients típics de diferents indrets del món.
En aquesta ocasió, ens preparen L’ANACONDA, una arepa carnívora
ben suculenta inspirada en els carros de menjar que podem trobar
als carrers de Veneçuela.

AREPA ANACONDA
& MALQUERIDA

10 €

Tortilla de blat de moro cuita al forn i farcida
de pollastre, bacó, formatge gouda, formatge cheddar,
ceba caramel·litzada, ou ferrat, salsa barbacoa i alvocat.
Acompanyat de cervesa Malquerida.
Oven-baked corn tortilla stuffed with chicken, bacon,
Gouda cheese, Cheddar cheese, caramelized onion, a fried
egg, barbecue sauce and avocado sauce.
Accompanied by Malquerida beer.

04 YAKUMANKA
Carrer de València, 207
935 66 15 48
De dilluns a dissabte, de 13 a 15 h i de 20 a 23 h
Diumenge, de 13 a 15.45 h

ÍNDEX DE LOCALS

ELS COSTUMS I LA TRADICIÓ LIMENYS
FETS CEBICHE, AL MATEIX COR DE BARCELONA.
NO T´HI PODRÀS RESISTIR!
“El luxe és en la qualitat del producte”. Amb aquesta premissa,
el Yakumanka ens transporta directament a les cebicherías de la Lima
més costanera, on preparen receptes tradicionals amb ingredients
autòctons de la zona.
El seu plat és el CEBICHE MIXT. Únic per la combinació de carn
de peix (llampuga o corbina, segons la temporada) i marisc,
amb els ingredients estrella a Lima: camote i choclo.

CEBICHE MIXT
& MALQUERIDA

19 €

Pesca del dia amb llagostins
i musclos amb llet de tigre de rocoto.
Acompanyat de cervesa Malquerida.
Fish of the day with shrimp
and muscles in rocoto pepper leche de tigre.
Accompanied by Malquerida beer.

05 MEXCLA
Carrer de Ramón y Cajal, 35
930 07 39 38
De dimarts a dijous, de 18 a 00 h
Divendres, dissabte i diumenge,
de 13 a 16 h i de 21 a 1 h
Dilluns tancat

ÍNDEX DE LOCALS

NO ET PERDIS ELS BUNYOLS AMB
FLOR DE JAMAICA QUE FUSIONEN MÈXIC
I LA MEDITERRÀNIA
El jazz i el funk posen la banda sonora al Mexcla, un lloc capaç
de fusionar la tradició mexicana amb pinzellades mediterrànies.
Aposten per la barreja com a concepte diferenciador, i creen plats
d’allò més saborosos.
En aquesta ocasió ens preparen els BUNYOLS DE FLOR DE JAMAICA.
Un plat mediterrani amarat del sabor de l’hibisc, una lor que es
caracteritza per ser lleugerament aspra, combinat amb un toc làctic
de formatge i fumat picant amb chipotle. Un plat típic de la terra
natal del xef del local, en José Ramón Miranda.

BUNYOLS DE JAMAICA
& MALQUERIDA

9’80 €

Bunyols de lor de Jamaica, formatge de cabra
i xili chipotle.
Acompanyat de cervesa Malquerida.
Fritters with hibiscus lowers, goat cheese
and chipotle chili.
Accompanied by Malquerida beer.

06 TOMA YA STREET FOOD
Carrer de Nil Fabra, 34
932 17 90 23
De dimarts a divendres, de 13.30 a 15.30 h
i de 20 a 22.30 h. Dissabte, de 13.30 a 15.30 h
Diumenge i dilluns tancat
És necessari reservar prèviament

ÍNDEX DE LOCALS

NO DUBTIS A PROVAR UN CEBICHE DELICIÓS
AMB TOCS MEDITERRANIS
Al Toma Ya, tant se val, la mida del local, el que és important
són els sabors autèntics de la cuina de carrer d’arreu del món,
especialment del Perú.
La seva proposta gastronòmica és un clàssic del menjar de carrer
peruà: el CEBICHE DE AJÍ AMARILLO reinterpretat. Substitueixen
la llet de tigre d’ají amarillo per llet de tigre de piquillos fumats
al wok, i l’acompanyen d’una emulsió d’olives per donar-li un matís
mediterrani. Una forma meravellosa de gaudir de la carn del peix
lleugerament acidiicada.

CEBICHE AHUMADO
DE PIQUILLO & MALQUERIDA

12’40 €

Peix marinat amb llet de tigre de piquillo fumat al wok
amb puré de moniato rostit i emulsió d’olives Kalamata.
Acompanyat de cervesa Malquerida.
Fish marinated in smoked piquillo pepper juice and cooked
in a wok with sweet potatoe purée and Kalamata olive emulsion.
Accompanied by Malquerida beer.

07 LA MONROE
Plaça de Salvador Seguí, 1-9
934 41 94 61
De diumenge a dijous, de 12 a 1 h
Divendres i dissabte, de 12 a 2.30 h

ÍNDEX DE LOCALS

DELECTA’T AMB EL MOLE POBLANO,
UN CLÀSSIC DE LA CUINA MEXICANA
Compartint espai amb la Filmoteca ens trobem La Monroe,
un local amb grans vidrieres, ple d’històries i trames, on podràs
degustar plats i tapes en versió original, i on els ingredients
són els únics protagonistes de la taula.
El seu plat és el MOLE POBLANO, un clàssic d’alta complexitat
de la cuina mexicana. El pollastre n’és l’estrella i comparteix escena
amb la xocolata i els bitxos, entre d’altres. S’acompanya d’arròs i
plàtan mascle. Una simfonia de sabors amb un toc cruixent.

POLLASTRE AMB MOLE
POBLANO & MALQUERIDA

11’90 €

Pollastre amb mole poblano, acompanyat
d’arròs mexicà i plàtan mascle.
Acompanyat de cervesa Malquerida.
Chicken with mole poblano sauce,
served with Mexican rice and plantain.
Accompanied by Malquerida beer.

08 MALPASO
Carrer de Girona, 59
938 32 83 71
De dilluns a dissabte, de 13 a 16 h
i de 20 a 00 h. Diumenge tancat

ÍNDEX DE LOCALS

GAUDEIX DE MÈXIC DE NORD A SUD
La taqueria Malpaso sap com convertir les seves receptes en molt
més. Cada plat és un viatge sense moure’s de la taula. Els alebrijes,
les iguretes fantàstiques típiques de Mèxic, decoren l’espai, i
la tranquil·litat envaeix un dels locals més acollidors de Barcelona.
Per a l’ocasió ens preparen tres mossegades per la geograia
mexicana: TACO PASTOR, un guisat de porc marinat típic del centre;
GORDITA DE POLLASTRE AMB MOLE, de la zona sud, i QUESADILLA
DE GAMBETES amb maionesa de chipotle, del nord de Mèxic.

MÈXIC DE NORD A SUD
& MALQUERIDA

8’20 €

Taco pastor: tortilla de farina de blat de moro farcida de guisat
de porc marinat amb ceba, xili, suc de taronja i pinya.
Gordita de pollastre amb mole: massa de farina de blat farcida
de pollastre, xili i xocolata amb un toc de fruits secs.
Quesadilla de gambetes: gamba llagostinera fresca
acompanyada de maionesa de xili chipotle.
Acompanyat de cervesa Malquerida.
Taco pastor: cornlour tortillas stuffed with shredded pork
marinated in onion, chili pepper, orange juice and pineapple.
Chicken gordita with mole : corn pastry stuffed with chicken,
chili pepper, chocolate and nuts.
Shrimp quesadilla: fresh shrimp served
with chipotle chili mayonnaise.
Accompanied by Malquerida beer.

09 MARGARITA BLUE
Carrer de Josep Anselm Clavé, 6
934 12 54 89
De dilluns a diumenge, de 10 a 23.30 h

ÍNDEX DE LOCALS

TOMATES VERDES FRITOS,
TASTA LA REINTERPRETACIÓ
D’UN HIT DE LA CUINA CAJUN
Margarita Blue celebra més de 20 anys de cuina mexiterrània.
Una fusió feta amb molt bon gust, capaç de reinterpretar plats
clàssics al més pur estil tex-mex.
En aquesta ocasió proposen la seva versió dels TOMATES VERDES
FRITOS. Reconverteixen un plat d’origen cajun en una proposta
mexicana. Enriqueixen la recepta amb alvocat, l’ingredient fetitxe
del local.

TOMATES VERDES FRITOS
& MALQUERIDA

11€

Tomàquets verds arrebossats i fregits
amb formatge feta i guacamole.
Acompanyat de cervesa Malquerida.
Fried breaded green tomatoes with feta cheese
and guacamole.
Accompanied by Malquerida beer.

10 OAXACA CUINA MEXICANA
Pla de Palau, 19
933 43 54 10
De diumenge a dimecres, de 13 a 1 h
Dijous, de 13 a 2 h
Divendres i dissabte, de 13 a 3 h

ÍNDEX DE LOCALS

TASTA LA COCHINITA PIBIL,
EL MÈXIC MÉS AUTÈNTIC DINS D’UN TACO
Mèxic s’instal·la a Barcelona amb una proposta de tradició i
estil 100% casolà. Els lligams emocionals del xef, en Joan Bagur,
amb la cultura mexicana garanteixen una cuina exquisida,
autèntica i plena de sabor.
El seu plat són els TACOS DE COCHINITA PIBIL fets a l’estil
més casolà. Tortillas de blat de moro cuites amb aigua i calç viva,
farcides de porc adobat amb achiote cuinat dins una fulla de plàtan.

TACO COCHINITA PIBIL
& MALQUERIDA

7€

Tortilla de blat de moro farcida
de porc adobat amb achiote.
Acompanyat de cervesa Malquerida.
Corn tortillas stuffed
with pork marinated in annatto.
Accompanied by Malquerida beer.

11 LA TAGUARA AREPERÍA
Carrer del Rec, 10
932 68 15 72
De dilluns a diumenge, de 10 a 23.30 h

ÍNDEX DE LOCALS

GAUDEIX DE L’AREPA PABELLÓN,
UN RESUM DE LA CUINA VENEÇOLANA
PER MENJAR A MOSSEGADES
A La Taguara Arepería et sentiràs com a casa, i no només per
la quantitat d’objectes antics i dimonis veneçolans que farceixen
les parets, sinó també per “l’estil de l’àvia” quan preparen els hits
de la cuina nacional.
La seva proposta és l’AREPA PABELLÓN, el plat nacional veneçolà
reconvertit en arepa: carn desilada, mongetes negres i plàtan
mascle en format entrepà. El gran èxit del local.

AREPA PABELLÓN
& MALQUERIDA

8’45 €

Arepa farcida de guisat de vedella, ceba, pebre vermell,
tomàquet, mongetes negres, plàtan mascle i formatge groc.
Acompanyat de cervesa Malquerida.
Arepa stuffed with shredded stewed beef, onion, red pepper,
tomato, black beans, plantain and yellow cheese.
Accompanied by Malquerida beer.

12 LA QUERIDA
Passeig de Pujades, 33
936 63 97 33
De diumenge a dijous, de 7.30 a 00.30 h
Divendres i dissabte, de 7.30 a 2.30 h

DESCOBREIX EL PLAT NACIONAL
A TOCAR DEL PARC
DE LA CIUTADELLA

ÍNDEXDEL
DE LOCALS
SALVADOR

La Ciutadella s’endinsa al cor de La Querida i es fon amb la seva
decoració per crear un marc únic on degustar tapes del món,
informals, saboroses i coloristes.
En aquest cas, ens preparen les PUPUSAS SALVADOREÑAS,
el plat oicial del Salvador, però fet amb l’estil propi i inconfusible de
la Wendy, l’ajudant de cuina nascuda al Salvador. Una coca circular
de blat de moro amb chicharrón (carn de porc) o amb carbassó i
formatge, acompanyada del famós curtido.

PUPUSAS SALVADORENQUES
DE LA WENDY & MALQUERIDA

9’50 €

Pupusas vegetarianes: tortillas de blat de moro
farcides de carbassó i formatge.
Pupusas de chicharrón: tortillas de blat de moro
farcides de carn de porc triturada, tomàquet, ceba i pebre verd.
Ambdues pupusas van acompanyades de curtido, un envinagrat
de col, pastanaga i orenga, amb un punt picant.
Acompanyat de cervesa Malquerida.
Vegetarian pupusas: corn tortillas stuffed
with courgette and cheese.
Chicharrón pupusas: corn tortillas stuffed
with shredded pork, tomato, onion and green pepper.
All pupusas are served with slaw, a vinegary mix of cabbage
and carrot with oregano and a bit of heat.
Accompanied by Malquerida beer.

13 RIO D.O.C.
Carrer de Sardenya, 56
934 61 92 25
De diumenge a dijous, de 10 a 20 h
Divendres i dissabte, de 10 a 22 h

ÍNDEX DE LOCALS

APROFITA L’OCASIÓ PER CONÈIXER
EL BRASIL MÉS AMAZÒNIC
La cuina brasilera és encara força desconeguda a casa nostra,
però RIO D.O.C. li fa d’ambaixada amb una clara aposta per
la tradició i el productes de màxima qualitat.
En aquesta ocasió, ens preparen una TAPIOCA DE CARN AMB QUEIJO
COALHO. Una mena de crep (sense gluten) originaria de l’Amazones,
farcida de carn deshidratada al sol i sofregida amb un formatge
molt saborós, típic de la regió nord.

TAPIOCA DE CARN SECA
& MALQUERIDA

7’50 €

Crep farcida de carn de vedella
amb un sofregit de ceba i formatge coalho.
Acompanyat de cervesa Malquerida.
Crepe stuffed with beef, sautéed onion
and coalho cheese.
Accompanied by Malquerida beer.

14 LA TAVERNÍCOLA
Carrer de Roc Boronat, 70
930 11 93 48
De dilluns a dissabte, de 13 a 16 h
Divendres i dissabte, de 20 a 23 h

ÍNDEX DE LOCALS

GAUDIU DE LA CULTURA GAUTXA
DES DEL BARRI DEL POBLENOU
A La Tavernícola practiquen la cuina italoargentina, de sabors
intensos i tradició profunda. Saben com cuinar a la perfecció
la cultura gautxa, estesa per les amples planes de l’Argentina,
amb la carn i els talls com a protagonistes.
En aquest cas ens proposen els CHORIZOS A LA POMAROLA,
chorizos criollos cuits amb salsa pomarola, una recepta
de camp capaç de conquerir l’Argentina més urbana.

CHORIZOS A LA POMAROLA
& MALQUERIDA

13’90 €

Dos chorizos criollos amb patates, cuits amb salsa
pomarola feta amb tomàquet, ceba, pebrot i espècies.
Acompanyat de cervesa Malquerida.
Two creole sausages with potatos, cooked in pomerola
sauce with tomato, onion, pepper and herbs.
Accompanied by Malquerida beer.

Vols saber-ho tot sobre
MALQUERIDA & FOOD?
Segueix-nos
des del teu mòbil
Do you want to know everything
about MALQUERIDA & FOOD?
Follow us from your
smartphone

Per a més informació
For more information

www.gastronosfera.com

@MalqueridaDamm
@MalqueridaDamm
www.facebook.com/MalqueridaDamm

Malquerida en recomana el consum responsable. Alc. 5º

