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GUACAMOLE
Saborós guacamole saborós amb alvocat fresc, ceba, 
coriandre, tomàquet,"chile" serrà i "pico de gallo" 
servit amb “totopos” cassolans.

CEVICHE DEL PACÍFICO
Peix, gambetes fresques macerades en llima, 
amb ceba, tomàquet, coriandre i alamb ceba, tomàquet, coriandre i alvocat 
acompanyat amb “totopos” cassolans.

AGUACHILE DE PESCADO
Peix macerat en salsa verda fresca i llimona.
acompanyat amb “totopos” cassolans.

ELS FAMOSOS NATXOS
"Totopos" de blat de moro cassolans, "frijoles" 
reescalfats, "pico de gallreescalfats, "pico de gallo" recoberts d’una deliciosa 
combinació de formatges fosos.
- amb guacamole                     15€     1/2   10€
- amb carn o pollastre          17 €     1/2   12€

ENCHILADAS
Combina-les com vulguis!
- Mole amb pollastre
- Suizas- Suizas
- Pollastre en salsa verda o vermella
(+1€ extra de queso gratinado)

QUESADILLAS
Del sabor que vulguis!
Acompanyada d’amanida o arròs
- Pernil dolç           - Champinyons
- Chipotle                - - Chipotle                - Xoriço
- Pollastre

FORMATGES FOSOS
Acompanyats de 6 “tortitas”
- Pernil dolç           - Champinyons             
- Pollastre               - Xoriço      
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CEVICHE DEL PACÍFICO

ELS FAMOSOS NATXOS
AMB GUACAMOLE



VERDURETES A LA GRAELLA
Assortiment de verdures a la graella acompanyades 

d’arrós i "frijoles".

FAJITAS DE POLLASTRE
Pollastre rostit a la graella amb verdures, 

arrós i "frijoles" amb “tortita” cassolana de blat de moro. 

FFAJITAS DE VEDELLA
Vedella rostida a la graella amb verdures, arrós i 

"frijoles" amb “tortita” cassolana de blat de moro. 

ALAMBRE DE POLLO O RES
3 "tacos" de tires de pollastre a la graella ,formatge i 

verdures amb pernil i bacon.

3 "tacos" de tires de cap de bestiar a la g3 "tacos" de tires de cap de bestiar a la graella, formatge i 

verdures amb pernil i bacon.

(Servits amb arrós i "frijoles")
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CÈSAR / TIJUANA

Creada a Tijuana, salsa secreta feta a base 
danxoves, formatge parmesà i crostons d’alvocat.

TONYINA AMB ALVOCAT

Deliciosa i sana amanida d’enciams amb tomàquet, 
cogombre, tonyina i saborós alvocat.

POLLASTRE EN SALSA 
"CHIPOTLE"
Con crema, acompañado de arroz.

"TACOS" DE FLOR DE 
CARBASSA
Deliciosos "tacos" Deliciosos "tacos" vegetarians de flor de 
carbassa amb crema de formatge 
acompanyada d’arròs

GAMBETES A LA GRAELLA 
A L’ESTIL MAZATLÁN
Adobats en 3 "chiles" a la graella, una delicia.

"COCHINITA PIBIL" 
A A L’ESTIL YUCATÁN
Porc esmicolat en salsa d’adob i ceba morada
acompanyada de “frijoles”.

DEGUSTACIÓ DE 
3 PLATETS (2 PERSONAS)
3 tipus de farcit per als teus "tacos": 
"cochinita", "carnitas" i "chipotle"
acompaacompanyats d �arrós, "frijoles" 
negres i "tortillas".
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DEL PASTOR
"Tacos" de porc trinxat amb adob de pinya
acompanyats de guacamole.

DELICIOSES "CARNITAS" 
A L’ESTIL MICHOACÁN
"Tacos" de porc rostit amb guacamole, 
coriandre i cebacoriandre i ceba

VARIATS
"Cochinita", "flor" i "chipotle" amb arròs 
i “frijoles al costat.

A LA GRAELLA
"Pastor", pollastre i cap de bestiar amb arròs 
i “frijoles al costat.

PLPLAT MATT & MARSHALL
Degustació de 2 "tacos", 1 “enchilada”, 
1 "quesadilla", arrós, "frijol" i guacamole.

ALTOS BURRITOS 
DE POBLENOU
BURRITO MeXX 
Cap de bestiar o pollastre esmicolat amb arròs, 
"frijoles", nata agria, guacamole, "pico de gallo", 
formatge i "chile jalapeño".

BURRITO VEGGIE
Deliciós "burritDeliciós "burrito" de verdures a la graella, amb 
guacamole, "pico de gallo", nata agria, guacamole, 
formatge i "chile jalapeño".

o.HAMBURGUESES
Hamburguesa Matt & Marshall
Deliciosa hamburguesa prime amb una salsa secreta Deliciosa hamburguesa prime amb una salsa secreta 
de la casa, formatge, alvocat i "totopos" cruixents 
acompanyada de patates gajo... una delícia.

�����a

�����a

�����a

��a

��a

��a

��a

�����a

a l t o s  t a c o s  d e  
p o b l e n o u

ta c o s  d e l  pa s t o r



BROWNIE DE XOCOLATA 
AMB GELAT
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PASTEL DE ELOTE
(amb “dulce de leche” o fruits vermells)
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POLO GELAT
Diferents sabors tropicals
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PINYA AMB TAJIN
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CREPES DE CAJETA 
AMB GELAMB GELAT
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CHEESECAKE
(amb diferents toppings)
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“TRES LECHES”

����a


