
TACOSTACOS

ENTRANTS

Comencem bé

Nachos amb xile sense carn y formatge
(Totopos de blat de moro eco, amb doble capa de cheddar vegà, pic de gall, 
guacamole, fesols negres, i xili sense carn)

13,50€

Ceviche estil pacífic
(Soja, ceba, tomàquet, pols d'alga eco. Amb 3 torrades de blat de moro)

8,20€

Filferro de heura
(Pebrots rostits amb ceba, Heura, i formatge mozarrella vegà ecològic)

9,90€

Fesols negres refregits
(Formatge mozzarella vegà ecològic fos)

7,50€

Guacamole
(Alvocat, tomàquet, ceba, coriandre i llima fresc)

8,60€

8,70€

8,70€

8,70€

8,70€

ENTRANTS

BEGUDASBEGUDAS

Pastor Monchito
(Adobat de soja texturitzada, espècies de xilis mexicans NO picants, 
sucs de pinya i llimona natural, ceba i coriandre)

Tofu i xampinyons glaceados

Heura “Chicken Friendly”
(Heura rostida amb ceba. Servit en base de guacamole, pic de gall, 
coriandre picat i tires de ceba adobada)

(Suau marcat i caramilizado de tofu, xampinyons i xarop d'atzavara. 
Servit amb daus de moniato a l'forn, coriandre picat i cebes 
adobades a l'estil de la peninsula d'Yucatan)

Estil Baixa Califòrnia
(Tires de coliflor arrebossades amb diferents espècies. Servit en una base 
de col llombarda, coberts amb un fil de maionesa vegana de chipotle i pic de gall)

Bistec estil Michoacán

Tots els tacos i les quesadillas van acompanyats de bols de salses picants i no picants 

(Seitan rostit amb ceba. Servits amb base de guacamole, coriandre picat, ceba 
fresca picada i salsa mexicana No picant)

8,70€Chicharrón pig friendly
(Rostit de gírgoles i ceba amb salsa verda NO picant. Servit fesols negres, coriandre i ceba)

8,70€Xoriço amb patates estil del nord
(Xoriço de soja texturitzada, adobat amb xilis NO picants. Espècies, patates, ceba i coriandre)

CHUPITOS

Mezcal gusano rojo

Mezcal union
Mezcal kotch 

Tequila cascahuin 

Tequila rudo | blanco

3,00€

3,50€
4,00€

4,00€

3,00€

Tequila rudo | reposado

Tequila la piedad

3,00€

2,75€

8,70€

QUESADILLAS SINCRONITZADESQUESADILLAS SINCRONITZADES

Pastor, Xoriço o Fesols
(Amb formatge mozzarella vegà. Servit amb pic de gall)

8,70€

Ordres de 3 tacos

2 unitats

Aigua 2,20€ Jarritos 3,30€

SENSE ALCOHOL

 La clàssica
(Llimona, Maggi, tajin, valentina)

Alça Morts
(Llimona, llima, sal de mar, Maggi, tajin, valentina, clamato vegà, tabasco)

La Mamasita
(Llimona, Maggi, mànec, tajin)

1,10€

1,70€

2,20€

MICHELADAS (+ la cervesa que prefereixis)

8,50€Margarita doble clásica

7,10€Tequilada

5,00€Aigua boja

COCTAILS

Mojito   8,50€

CERVESES

Pacífico

Corona
Negra Modelo

Modelo especial

Caña Stella Artois

3,75€

3,30€
3,75€

3,75€

2,70€


