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CARTELL PORTADA

Els restaurants de barri, 
fonamentals per a la vida 
quotidiana i per a l’activitat 
econòmica, han contribuït a la 
cohesió de la ciutat. Per reconèixer 
i posar en valor la seva tasca, 
l’Ajuntament de Barcelona 
va crear, l’any 2017, aquests 
guardons.

Els III Premis Barcelona Restauració 
s’adrecen a tots aquells restaurants 
de barri que són exemple de feina 
ben feta i es divideixen en tres 
categories: qualitat gastronòmica, 
integració al barri i local notori o 
innovador. La tria no ha estat fàcil 
ja que, tot i uns darrers anys on el 
sector ha hagut de sobreviure, molts 
han estat els locals que han seguit en 
peu o que s’han reinventat, mostrant 
la seva resiliència. Contents, en 
aquesta tercera edició s’han 
seleccionat finalment 30 finalistes, 
un per cada districte i categoria. Una 
representació del millor de la ciutat; 
tots, locals que gaudeixen de prestigi 
en el seu entorn i que fan barri. 
Aquest premi tan sols vol sumar a 
la difusió dels valors empàtics i de 
comunitat que els acompanyen. Et 
convidem a descobrir-los!
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ELS MILLORS DEL BARRI
Fem un tastet de tots els restaurants guanyadors

i finalistes d’aquesta edició a cada categoria



Referent de qualitat i cuina catalana al centre des 
del 1890, que posa la tradició i el producte com a 
protagonistes. Plats tradicionals com l’escudella, els 
macarrons o el fricandó han creat parròquia.

Ca l’Estevet
Ciutat Vella

5

Valldonzella, 46

Plaça de la  
Universitat

933 012 939
www.restaurantestevet.com

Local emblemàtic situat als antics estables de 
l’Hostal de la Bona Sort. A principis del segle XX era 
una bodega de venda de vins a granel i l’any 1979 
es va convertir en restaurant conservant la seva 
proposta de cuina familiar.

Pla de la Garsa
Ciutat Vella

6

Assaonadors, 13

Ciutadella/Vila 
Olímpica

933 152 413
www.pladelagarsa.com

El nom ho indica: aquesta taverna treballa 
ingredients, idees i plats típics del nord i oest de 
la península —regions de procedència dels seus 
xefs— partint de la màgia i l’estil de la ciutat que 
els acull. 

Taberna Noroeste
Sants-Montjuïc

7

Radas, 67

Paral·lel

931 150 911
www.tabernanoroeste.com

Històric del barri. Els productes de mercat 
seleccionats pel propi xef marquen una carta que 
canvia diàriament i que complementa un espai 
únic al soterrani amb volta catalana.

La Campana
Sants-Montjuïc

11

Vilardell, 30

Hostafrancs

934 319 609
www.restaurantlacampana.com

Arturo acumula anys d’història i respecte pel millor 
producte. Apartat del centre de la ciutat, la seva 
localització és perfecta perquè la clientela gaudeixi 
tranquil·lament del seu plat estrella: la carn a la 
brasa.

Restaurant Arturo
Sants-Montjuïc

12

Sagunt, 104

Plaça de Sants

933 315 086
@restaurantarturo

Cuina especialitzada en l’elaboració de plats 
dedicats a l’arròs i al mar, encara que també 
n’ofereix d’altres de propis del Mediterrani. Local 
acollidor que disposa d’una cobejada terrassa.

El Racó del Peix
Horta-Guinardó

19

Tajo, 8

Horta

937 607 311
@elracodelpeix

Amb més de 15 anys de servei al barri, recrea 
l’ambient d’un típic poble mexicà, sobretot al 
sostre del local. El Chihuahua està especialitzat en 
cuina mexicana fusionada amb productes locals.

El Chihuahua
Horta-Guinardó

23

Passeig de Maragall, 
107

Congrés

934 460 391
www.elchihuahua.com

Bar amb més de trenta anys d’història que aquest 
any ha reobert les portes fent una aposta clara per 
la bona gastronomia. Manté l’essència de bar i la 
terrassa. Ha sumat nova proposta i clientela.

Nou Soto d’Horta
Horta-Guinardó

21

Campoamor, 70

Valldaura

654 207 362
www.nousotohorta.negocio.site

La Comtal respira Sant Andreu. Ho fa amb el nom, 
el logotip, la decoració i també amb la tria dels 
seus proveïdors, que ajuden a conformar una 
carta que té una cura especial del benestar del 
comensal. Per menjar bé i bo.

La Comtal
Sant Andreu

25

Ajuntament, 9

Sant Andreu

931 180 189
www.lacomtal.com

Més de 100 anys tirant canyes a Gran de Sant 
Andreu parlen de com ha evolucionat el barri. Una 
referència allotjada en un edifici modernista. El seu 
soterrani va servir de refugi durant la Guerra Civil.

Versalles
Sant Andreu

29

Gran de Sant 
Andreu, 255

Sant Andreu

931 794 907
www.elversalles.cat

En un entorn de gastrobar s’amaga l’aposta 
gastronòmica d’un restaurant en majúscules al 
barri del Congrés. Producte de qualitat i respecte 
per la tradició tot fent l’ullet a la innovació per 
gaudir.

Toca Teca
Sant Andreu

27

Garcilaso, 172

Congrés

934 086 288
www.tocateca.com

Restaurant gastronòmic que integra ingredients 
i sabors forans a la cuina de la ciutat. Al seu 
capdavant, el jove xef Frank Beltri, qui dinamitza 
l’experiència amb disciplina i molta creativitat.

Slow & Low
L’Eixample

4

Comte Borrell, 119

Sant Antoni

936 254 512
www.slowandlowbcn.com

Un dels millors locals per entendre l’evolució de 
Sant Antoni. Amb una reforma el 2005, sumen 
gairebé 40 anys al peu del canó que parlen de la 
cuina de Barcelona. Punt de trobada per a veïns i 
bohemis.

Els Ocellets
L’Eixample

8

Ronda de Sant 
Pau, 55

Sant Antoni

934 411 046
www.elsocellets.com

Concepte doble de restaurant on pots escollir 
entre un local de tapes i “platillos” cuidats amb 
cuina oberta, i un altre espai d’hamburgueses 
prèmium maridades amb cerveses especials.

La Gastronòmica Barcelona
L’Eixample

9

Calàbria, 118

Rocafort

935 019 645
www.lagastronomicabcn.com

Restaurant bonic que fa barri. Tot el que entra a 
la seva cuina prové dels mercats de Gràcia per 
completar una proposta de cuina catalana i de 
proximitat, pensada per a totes les butxaques.

Cal Trapella
Gràcia

16

Francisco Giner, 22

Gràcia

662 628 058
www.caltrapella.com

Establiment fundat fa 52 anys per l’Esteve Ros i ara 
regentat pels cinc fills. No cal dir que és un comerç 
familiar i de proximitat, molt involucrat al barri. És 
la seu social de la colla de Sant Medir.

Bar Bodega Restaurant Can Ros
Gràcia

20

Roger de Flor, 303

Joanic

934 571 980
@barbodegacanros1971

Primer “smart restaurant” d’Europa. Nua basa la 
seva proposta trencadora en la utilització de les 
últimes tecnologies, recreant una nova forma 
d’entendre les relacions a l’espai del restaurant.

Nüa Smart Restaurant
Gràcia

18

Gran de Gràcia, 165

Fontana

930 258 050
www.nuasmartrestaurant.com

Restaurant de cuina tradicional, casolana i 
mediterrània. Utilitza productes de proximitat 
frescos i de temporada respectant les coccions 
per oferir un global de qualitat. Tot sense gluten 
ni lactosa.

Bopertu cafè
Les Corts

10

Galileu, 282

Les Corts

930 318 354
www.bopertucafe.com

Casa Petra dona al barri un doble espai on trobar- se 
com a casa: un restaurant gastronòmic, on podràs 
dinar i sopar en un ambient distès i de proximitat i al 
costat, una xarcuteria gourmet, de tota la vida.

Casa Petra
Les Corts

3

Manila, 51

Maria Cristina

933 517 823
www.casapetrarestaurante.com

Molt més que un bar restaurant de barri. Local 
petit però amb una cuina global, d’on surten des 
d’orelles de porc marinades fins a hummus de 
tomàquet. Sorpresa amb servei atent a prop de 
Virrei Amat.

La Cholita
Nou Barris

22

Felip II, 244

Virrei Amat

932 809 493
@lacholitaoficial

Bar restaurant de l’Escola de Cuina Cruïlla, a Torre 
Baró. És el mateix alumnat qui s’encarrega de la 
gestió i la carta, i demostra les possibilitats futures 
del sector.

Restaurant Escola Cruïlla AL PUNT
Nou Barris

26

Av. d’Escolapi  
Càncer, 4

Torre Baró/Vallbona

938 538 964
@cruillaalpunt

Hamburgueseria prèmium amb diferents varietats 
basades sempre en el món del cinema, que també 
centra la seva decoració. La carta es completa 
amb acompanyaments idonis i el local, amb una 
terrassa que és punt de trobada.

Ovante
Nou Barris

24

Pg. Fabra i Puig, 95

Fabra i Puig

938 573 265
@ovantebcn

Cuidat restaurant que dona servei al barri des de 1969. 
El seu menú diari és molt seguit, ja que per un preu 
raonable aporta bons ingredients i presentacions. Els 
més gourmets gaudiran amb el marisc.

Restaurant Sant Martí
Sant Martí

28

Pont del Treball 
Digne, 11

Sant Martí

933 131 083
www.santmarti-restaurant.es

Plats i tapes molt cuidades en un local petit i 
honest, que dona protagonisme al producte de 
temporada, la majoria provinent del mercat de 
Poblenou i de les botigues del barri.

Echegaray
Sant Martí

2

Marià Aguiló, 65

El Poblenou

931 543 828 
@barechegaraypoblenou

El xef Jordi Asensio va obrir aquest espai després 
de la pandèmia perquè la gent del Poblenou se 
sentís com a casa. El nom ret homenatge a la 
fàbrica de coberts del barri on van treballar molts 
veïns i veïnes. 

Can Culleres
Sant Martí

30

Bilbao, 79

El Poblenou

693 069 694
www.canculleres.cat

CATEGORIA QUALITAT GASTRONÒMICA CATEGORIA INTEGRACIÓ EN EL BARRI CATEGORIA LOCAL NOTORI O INNOVADOR

Una casa de menjars moderna on tres ex-Bulli 
elaboren una cuina amb molt de fons camuflada 
entre bon rotllo, estètica i amabilitat. Per gaudir 
des d’un punt de vista gastronòmic i social.

Fismuler
Ciutat Vella

1

Rec Comtal, 17

Arc de Triomf

935 140 050
www.fismuler.com

L’última aventura del xef Enrique Valentí ofereix 
una carta informal on predomina l’ús d’adobs 
actualitzats al segle XXI i condiments per 
emfatitzar el gust de plats enginyosos.

Adobo
Sarrià - Sant Gervasi

13

Milanesat, 19

Les Tres Torres

935 950 001
www.adobo.es

FGC

Amb més de 35 anys d’història, continua servint 
dinars i sopars a un preu i qualitat immillorables 
al personal d’oficina i als veïns i veïnes del barri. 
Diversió entre tapes.

La Llimona
Les Corts

14

Constança, 6

L’illa Diagonal

934 303 562
https://la-llimona.negocio.site

Punt de trobada imprescindible gràcies a la seva 
qualitat gastronòmica, a la distribució de l’espai i al 
seu personal proper. També destaca per l’oferta de 
ginebres, que supera les 200 referències.

Bar Treze
Sarrià - Sant Gervasi

17

Major de Sarrià, 115

Reina Elisenda

932 506 499
www.bartreze.com

FGC

Un gastrobar i restaurant amb jardí dins una vil·la 
modernista de principis del segle XX. Un oasi de 
gastronomia cuidada que porta el segell del xef 
Carlos Cases des de fa més d’una dècada.

Dos Torres
Sarrià - Sant Gervasi

15

Via Augusta, 300

Les Tres Torres

932 066 480
www.restaurantedostorres.es

FGC

Primer Premi Primer Premi Primer Premi

Premi  
Sostenibilitat

Obert el 1970, és un dels temples de la cuina 
catalana. Les seves parets han vist passar 
personatges de tot tipus, tots gaudint de la que 
probablement és la millor tripa de vedella de la 
ciutat. Història viva.

Restaurant de mercat que ofereix una gran varietat 
de cuina casolana i de qualitat. Nascut l’any 
1950 és un dels imprescindibles del Districte de 
l’Eixample i de la ciutat. Hi trobaràs un ambient 
proper i familiar.

Ca l’Isidre
Ciutat Vella

Casa Amàlia
L’Eixample

32 33934 411 139 934 589 458
www.calisidre.com www.casaamalia.com

MENCIÓ ESPECIAL MENCIÓ ESPECIAL

Canelons, arròs a la cassola, peus de porc... El 
restaurant més antic de Barcelona -1786-, el millor 
exemple que la bona cuina tradicional no mor mai. 
Ha superat guerres. Què no havia de fer amb una 
pandèmia!

Can Culleretes
Ciutat Vella

31

Quintana, 5

Liceu

93 317 30 22
www.culleretes.com

Les Flors, 12 Passatge del Mercat,  
14

Paral·lel
Girona
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