C AT

Oda

És un deliciós viatge

per la cuina iberoamericana.

Un recorregut mestís a través de mil sabors
matisats amb una essència actual,
pròpia i saludable.

Viatja amb nosaltres, descobreix,
assaboreix, comparteix...

Oda al brindis
LES AIGÜES FRESQUES

4.00€

Aigua de llimona sevillana
Aigua de mango enchilado
Aigua de Jamaica
Aigua de tamarinde
LES CERVESES I MICHELADAS

5.00€

Modelo Especial 4.5% vol.
Cervesa tipus Pilsner americana, refrescant i suau
Modelo Negra 5.3% vol.
Cervesa fosca tipus “Múnich”, torrada amb malta, aromes a caramel i llúpol

Michelada

La clàssica, sal i xili a la vora, suc de llima, salsa de carn i cervesa rossa

Amelada
Com la clàssica, amb un toc de mel i una mica de pebre
Amb Clamato
Sal a la vora, suc de llima, Clamat i salsa picant

Endiablada

Tequila, tabasco, suc de llima, cervesa rossa i sal a la vora

ELS CÒCTELS
Margarita Clàssic
Tequila, triple sec, suc de llimona i sal
Cadillac Margarita
Servit sobre gel, tequila reposat, Grand Marnier, suc de llimona,
bitter de taronja i sal
Acapulco
Tequila, rom anyenc, suc de pinya, suc de pomelo, Sprite

La Paloma

Mescal, suc de nabiu, suc de llimona, refresc de taronja

Mexican Mules
Tequila, suc de llimona, ginger beer, jalapeño

8.00€

MEZCAL
En náhuati el terme “mezcal” significa “maguey cocido” que és la planta d’agave
que es cuina en forns de fang sota terra per a l’extracció de l’alcohol.
El mezcal es besa, es beu poc a poc, acompanyat d’una mica de sal.
Fins el tercer glop no apreciaràs els diferents sabors i aromes

Nakawe Espadín
Jove – 100% Agave vivípara – Doble destil·lació en coure
Maestra mezcalera Doña Carmen Ortiz
Nota de tast: fum de mirra, pinya rostida, tamarinde

5.50€

6.50€

Alipús San Andrés
6.00€
Jove - 90% Agave angustifolia Haw i 10% Agave karwinskii
Maestro mezcalero Don Valente Ángel García
Nota de tast: fruites madures, caramel, flors blanques, bona acidesa

7.50€

TEQUILA
Un destil·lat del suc fermentat de l’agave blau; es diu tequila però de cognom Mezcal.
Degusta’l pur, gaudeix-lo lentament i sempre a temperatura ambient.
Olmeca blanc
Olmeca reposat
Excellia reposat
Herradura reposat

4.50€

5.60€

5.00€

6.60€
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10.00€

6.00€

8.50€

4.50€

5.50€

4.50€

5.50€

4.

6.00€

00€

LICORS
Pancho bravo taronja i canyella
Pancho bravo maduixa
Olmeca xocolata

50€

Oda a l’amistat

PER A COMPARTIR

Guacamole tradicional

10.00€

Tacos vegans / 1u.

3.50€

Tacos de marlyn / 1u.

4.50€

Torrada de tinga de pollastre / 1u.

4.00€

Tacos de cabeza / 1u.

4.00€

Tacos de carnitas / 1u.

4.00€

Volcà en erupció de sabors

10.00€

Coxinhas de frango (Brasil)

8.00€

Gambetes arrebossades amb salsa de cervesa (Cuba)

Chancho a la pedra i sopaipillas (Chile)

12.00€
8.00€

Oda al cos
Palta reina de pollastre (Chile)

9.00€

Torna a la vida

11.00€

Aguachile vermell

12.00€

Amanida Acapulco amb gambeta

12.50€

Amanida tèbia de frijol

10.00€

Salpicó de conill adobat

11.00€

Crema tèbia de xili poblano verde amb elote, gambeta i formatge feta

12.50€

Brou de bestiar amb bolets

10.00€

Sopa de truita

9.00€

Oda al mar
Llobarro amb crema de llenties, botifarró i puré de plàtan

21.00€

Llom de bacallà placero amb espinacs i salsa veracruzana

18.00€

Lluç chileatole amb albergínia, ceba i llima

18.00€

Pop al pibil de achiote

21.00€

Oda a la terra
Tacos ofegats tio Pedro

12.00€

Enchilada de xai begut

12.00€

Conill en fulla de bleda, adob i verdures rostides

16.00€

Garrí amb salsa de tamarinde i amanida d’ungla

18.00€

Filet en salsa de huitlacoche amb portobelo i espàrrecs de marge

21.00€

SUGGERIMENTS DE SEMPRE
Pernil 5 Jotas Sanchez Romero Carvajal

25.50€

Foie gras mi cuit amb fruits exòtics i pa d’especies

18.70€

Steak tartar

28.30€

Amanida de llamàntol

34.50€

Zamburiñas gratinades / 1u.

4.00€

Escamarlans a la planxa

s/m

picant

vegà

En compliment de la normativa de la UE, si desitja un llistat d’al·lèrgens sol·liciti-ho al Maître.

