


Un recorregut per bars i restaurants de la 
ciutat que han incorporat l’esmorzar-dinar 

típic dels Estats Units a la seva carta
TexT: àngels codina foTos: claudio valdés

El brunch ha deixat de ser patrimoni de 
novaiorqueses esnobs i hiperactives al llit 
com Carrie Bradshaw i les seves amigues, 
a Sexe a Nova York, que es troben els 
diumenges a les onze del matí per lloar la 
destresa de l’amant de torn i per recupe-
rar-se de la ressaca amb uns ous benedict, 
uns pancakes o un iogurt amb granola i 
un smoothie de fruits vermells. De fet, no 
ha estat mai el patrimoni, només, de les 
dones que responen a aquest clixé, sinó 
que sortir a fer el brunch els diumenges 
és pràcticament una obligació per a qual-
sevol ciutadà de Nova York, i sembla 
que, cada cop més, s’està popularitzant 
entre els barcelonins. 
El brunch, per a aquells que no n’hagin 
sentit a parlar mai, és l’equivalent a un 
esmorzar-dinar, i la paraula brunch està 
formada a partir de la unió de breakfast 
(esmorzar) i lunch (dinar). Per definició, 
doncs, és un àpat que no és ni tan frugal 
com un esmorzar ni tan contundent 
com un dinar.
Què ha fet, però, que aquest ritual de diu-
menge, típic sobretot de la costa est dels 
Estats Units, hagi travessat l’oceà Atlàntic 
fins a instal·lar-se en un bon nombre de 
cafès i bars de Barcelona? Ha estat gràcies 
a sèries d’èxit com Sexe a Nova York? No 
tenim prou elements per dir un sí rotund…, 
però molt probablement l’arribada de 
població estrangera a la ciutat, així com 
el glamur i també, no ens enganyem, el 
lleuger esnobisme que traspua la sèrie 
protagonitzada per Sarah Jessica Parker, 
hi deuen tenir molt a veure. 
Segons explica Toni Massanés, crític gas-
tronòmic i director de la Fundació Alícia, 
“el brunch és un fenomen social força 

recent, a casa nostra, on el que sí que 
s’ha fet més tradicionalment ha estat el 
berenar-sopar”. S’associa a estar al dia, 
a ser cool. Ara, arribarà a consolidar-
se o es quedarà en una simple moda 
passatgera? “Possiblement, en una 
ciutat cosmopolita com és Barcelona, 
amb una població molt urbanita, 
sí…, però també és cert que la nostra 

cultura culinària té unes bases molt 
consolidades”, segons Massanés. Per 

tant, ja es veurà…! Sigui com sigui, el 
que és cert és que no cal ni ser cool ni 

gastar roba de disseny per gaudir d’un 
brunch, sinó que aquest és un petit gran 
plaer a l’abast de totes les butxaques i 
que, per sort, podem experimentar sense 

necessitat de desplaçar-nos a Nova York. 
A continuació fem un seguit de propostes 
de locals que han incorporat el brunch a 
les seves cartes. Bon profit!

Barceló raval
Rambla del Raval, 17-21. Bcn (Raval). ( 93 
320 14 90. € 25 euros. C diumenges, de 12 a 
16 hores. Web: www.barceloraval.com.
Si no heu anat mai al Barceló Raval 
(l’hotel cilíndric que governa, imponent, la 
rambla del Raval), anar-hi a fer un brunch 
qualsevol diumenge és una bona excusa. 
Això sí, si us ho proposeu, podeu sortir-
ne rodolant. I és que cada diumenge, de 
les 12 del migdia fins a les 4 de la tarda, la 
planta baixa de l’hotel (coneguda com a B-
 Lounge) esdevé el paradís per a qualsevol 
golafre: per 25 euros ofereixen un brunch 
en format bufet lliure, en un espai de dis-
seny i, a més, amenitzat per la música que 
punxa un discjòquei. 
En el bufet podeu beure tant de cafè i 
tantes infusions com vulgueu, inflar-vos 

de croissants de mantega, muffins, dònuts, 
pastís de formatge i fins i tot xurros, i triar 
entre una bona varietat de pans artesans, 
molts dels quals preparats allà mateix. En 
un altre espai hi trobareu un assortiment 
d’amanides i formatges, així com embo-
tits ibèrics amb denominació d’origen, i 
fruita fresca tallada. Si voleu fer una mica 
de lloc a l’estómac per tornar a atacar de 
nou, podeu pujar a dalt de tot de l’edifici 
per al·lucinar amb les vistes de 360 graus 
sobre la ciutat. Això sí, mentre intenteu 
esbrinar quin és aquell edifici o aquell 
altre o proveu de trobar casa vostra entre 
el mosaic de terrats o teulades, podeu anar 
fent glopets d’un suc de taronja acabat de 
fer o d’un còctel (teniu el Bloody Raval, 
que duu suc de tomàquet, gingebre, pebre, 
vermut i vodka, o bé el Cava Recovery, que 
porta granadina, brandi, suc de taronja i 
cava brut), que estan inclosos en el preu.
A part del bufet lliure, si us ve de gust, 
podeu triar alguns plats a la carta: s’hi 
inclouen plats calents com els mítics ous 

benedict, creps salades, pasta amb cloïsses 
o una hamburguesa. Cal pagar una mica 
més (perquè us en feu una idea, els ous 
benedict costen 9,50 euros; l’hamburgue-
sa, feta de carn d’entrecot, surt per 14,90 
euros), però val la pena. De la mateixa 
manera que val la pena que reserveu un 
raconet per al brownie artesà de xocolata 
negra, preparat amb oli d’oliva i avellanes 
i servit amb una bola de sorbet de man-
darina (5,90 euros). És sublim i, sincera-
ment, m’aventuraria a dir que és el millor 
brownie que he tastat mai!
La veritat és que si voleu tenir una experi-
ència gastronòmica completa, us acabareu 
gastant una mica més dels 25 euros del 
brunch bàsic, però en sortireu contents, i 
més quan conegueu Juan Gómez, el food 
& beverages manager, que normalment, 
al final de l’àpat, surt a saludar els clients 
per assegurar-se que tot ha estat del seu 
gust i, de passada, com qui no vol la cosa, 
per contagiar el seu entusiasme per la 
feina ben feta. 
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Teresa carles
carrer de Jovellanos, 2. Bcn (Raval). ( 93 317 
18 29. € 10,95 euros. C Bruch: de dilluns a diu-
menge, de 9 a 14 hores. Web: teresacarles.com.
El brunch, encara que sembli mentida, 
també pot ser vegetarià i, fins i tot, vege-
talista, però no per això menys gustós i 
agradable per als paladars omnívors més 
exigents! Si no us ho creieu, aneu al carrer 
de Jovellanos i poseu els peus en aquest 
espai obert ara fa sis mesos. 
El de Barcelona és el tercer restaurant 
que obre Teresa Carles, que és natural 
d’Algerri i que es dedica al món de la cuina 
des de l’any 1979, quan, amb només 21 
anys, va obrir el Restaurant El Paradís, a 
Lleida (l’altre restaurant és a Saragossa). 
La Teresa és una militant del vegetalisme, 
però la seva és una militància pacífica, 
basada a demostrar que, sense carn, es pot 
fer una cuina excel·lent. Una cuina que és 
excel·lent no només per la perícia del qui 
és als fogons, sinó perquè la Teresa s’hi 
mira molt, a l’hora de triar els productes: 
sempre que és possible, són ecològics i/o 
de proximitat i, si són elaborats, són d’ela-
boració pròpia.
Al Teresa Carles s’hi pot dinar, sopar, be-
renar i, per descomptat, fer-hi un brunch. 
I cada dia! Al brunch, que es pot fer de 
dilluns a diumenge, de 9 a 14 hores, no hi 
falten els ous benedict (amb boletus, en 
comptes de bacó), unes bones torrades 
amb margarina ecològica i una bona 
melmelada o plats tan gustosos com la 
cassoleta d’ous de corral ecològics al 
forn, amb espinacs, gírgoles i tomàquet 
sec o una hamburguesa de seitan. Per 
beure, no us perdeu els sucs naturals: 
l’Antiox, que porta suc de kiwi, de 
taronja i llimona i de maduixes, és 
deliciós tant per a la vista (és tricolor) 
com per a les papil·les gustatives. Si 
voleu fer via a l’hora de triar, sempre 
us podeu decantar per l’Esmorzar 
Complet d’en Jordi, que consisteix 
en un suc de taronja, una miniama-
nida de fruita fresca de temporada, 
uns ous de corral remenats amb una 
torrada de pa amb tomàquet i oli 
d’oliva i un cafè amb llet. I tot, per 
10,95 euros.

Federal caFè
carrer del Parlament, 39. Bcn (sant 
antoni). ( 931 873 607.  
€ de 5 a 15 euros. C Brunch: de 
dilluns a dissabte, de 8 a 14 h; diu-
menge, de 9 a 16 h. 
Web: www.federalcafe.es.
Va obrir al mes d’agost del 2010 
i, només en aquest temps, el 
Federal Cafè ja s’ha convertit en 
un dels locals amb més encant 
de Barcelona. Deu ser que el 
Tommy i el Chris, els propi-
etaris, tenen vista pel negoci: 
aquests dos australians, que 
van aterrar a Barcelona l’any 
2002, són els pares de la 
famosa botiga de caramels 
artesans Papabubble, que 
va néixer al carrer Ample 
de Barcelona i que ara ja té 
franquícies arreu del món. 
L’espai està concebut com 
un cafè australià, en què se 
serveix menjar de forma 
ininterrompuda des que 
s’obre fins que es tanca. 
El producte es cuida 

Per saber en què consisteix, estricta-
ment, un brunch, parlem amb la Jodi, 
una nord-americana que ha viscut 
tres anys a la ciutat dels gratacels, 
i l’Òscar, un català que va passar-hi 
una bona temporada. Ara viuen a 
Barcelona. Pel que m’expliquen, el 
brunch és tot un ritual que acos-
tumen a practicar, cada diumenge, 
les persones d’entre vint i quaran-
ta anys. La clau d’aquest àpat és, 
per una banda, l’hora (acostuma a 
començar entre les onze i la una del 
migdia, com a molt tard), així com el 
context: es fa en algun cafè del barri, 
i es fa amb la companyia de la parella 
o amb un grup d’amics, però mai 
gaire nombrós, ja que, de per si, el 
brunch comporta una llarga sobre-
taula perfecta per a les confidències i 
per comentar com ha anat la nit ante-
rior de festa. En parella, s’acostuma 
a llegir el diari amb calma i a fer els 
mots encreuats.
Quant al menjar i la beguda, hi ha 
diversos elements claus. Per beure, 
és fonamental el cafè, que és americà i 
es pren a discreció; a més del cafè, es 
pren sempre o bé un suc de taronja o bé 
un còctel, que acostuma a ser un bloody 
mary, un bellini o un mimosa. Pel que fa 
als plats, només se’n menja un i, per 
tant, el dilema sempre és: avui trio 
dolç o salat? Dintre dels salats, sem-
pre hi ha els ous (entre els quals els 

clàssics són els benedict, que són ous 
escumats servits a sobre d’un panet 
anglès conegut com a English muffin, 
amb pernil o bacó i banyats amb salsa 
holandesa), que se serveixen amb 
patates fregides, amb home fries (pa-
tates bullides i llavors passades per 
la planxa) o amanida. També, esclar, 
es pot optar per entrepans o hambur-
gueses, tot i que no és tan habitual. Si 
s’opta pel dolç, l’estrella són els panca-
kes. A la massa s’hi afegeixen ingredi-
ents com poden ser nabius, maduixes, 
xocolata o nous, i se serveixen en una 
muntanya on n’hi ha tres o quatre; 
van acompanyats de mantega (que 
s’unta i es fa fondre, per sobre) i xarop 
d’auró. A més dels pancakes, també és 
comú prendre les french toasts (torra-
des franceses), que vindrien a ser les 
nostres torrades de Santa Teresa, i 
que s’acompanyen també de mantega 
i xarop d’auró. Finalment, si es vol 
optar per una opció més saludable, 
es pot demanar un iogurt amb granola 
(uns cereals molt similars al musli), 
servit amb fruits secs o fruita fresca; 
una bona macedònia de fruites o, fins i 
tot, una amanida.
Finalment, a banda del plat que un 
demani, a la taula sempre hi haurà 
una panera on, a més de pa, hi haurà 
algun croissantet i alguna magdalena, 
per prendre amb el cafè i amenitzar 
l’espera.

LEs cLaUs dEL brUnch novaiorqUès

moltíssim, i el menjar és sa, bo i senzill; i 
la cuina no és temàtica, sinó molt lliure, 
amb influències asiàtiques i americanes. 
El brunch s’ofereix entre setmana i els 
dissabtes i diumenges al matí, i consisteix 
en plats com iogurt orgànic amb mel, fruits 
del bosc i musli casolà (3,50 euros), pa de 
pera i gerds amb mantega de xarop d’auró 
(5 euros), ous de corral fets al forn amb 
nata líquida, bacó i sàlvia i servits amb tor-
rades (7,90 euros), o la Morning Burger, 
que porta bacó, ous de corral, melmelada 
de ceba, salsa de tomàquets secs i espinacs 
baby (6 euros). Tot això pot anar acom-
panyat d’un batut, còctels de fruites o un 
bloody mary, i pot culminar amb un cup-
cake o amb algun dels pastissos casolans 
que hi trobareu, a tothora, i que només de 
veure’ls fan salivera.

MeaTpacking BisTro
Travessera de gràcia, 50-52. Bcn (eixample). 
( 93 20 08 98. € de 6 a 15 euros. C Brunch: 
dissabte, diumenge i festius, d’11.30 a 16 h. 
Web: www.meatpackingbistro.com.
Situat a la part alta de Barcelona, el Meat-
packing Bistro s’anomena així en referèn-
cia al Meatpacking District de Manhattan, 
a Nova York, una barriada on abans es 
despatxava la carn a l’engròs i on també 
es concentrava el negoci de la carn…, però 
d’una altra mena. Amb el temps, aquesta 
àrea de la ciutat dels gratacels ha passat M
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de ser on es concentraven les drogues i 
la prostitució a ser, un cop rehabilitat i 
conquerit per artistes i dissenyadors, el 
barri de moda. 
El Meatpacking Bistro beu, doncs, de la 
influència dels bistrots novaiorquesos 
amb un cert aire afrancesat i on, esclar, no 
pot faltar el brunch. La ubicació, així com 
la decoració, són immillorables. L’ofe-
reixen els dissabtes, diumenges i festius, 
d’11.30 a 16 hores. A la carta hi trobareu 
pancakes amb fruites vermelles, nata i 
xarop d’auró (6,50 euros); els ous benedict 
i els ous florentine (10 euros) o entrepans 

tan novaiorquesos com el de pastrami 
amb formatge fos, cogombrets i salsa de 
mostassa (10 euros). Entre les postres, des-
taquen el New York Cheesecake i el pastís 
de llimona (5,50 euros). 
Una dada a tenir en compte és que, si bé 
els propietaris són una parella de catalans, 
des de fa un temps els assessora, gastronò-
micament, un xef de Nova York.

Milk i MarMalade
Milk. gignàs, 21. Bcn (Raval). ( 93 268 09 
22. € 9,75 euros. C Brunch: de dl. a dg., de 
10 a 16 h. Web: www.milkbarcelona.com

Marmalade. Riera alta, 4-6. Bcn (Raval).
( 93 442 39 66. € 9,75 euros. C Brunch: 
ds. i dg., de 10 a 16 h.
Web: www.marmaladebarcelona.com.
El Milk i el Marmalade són dos locals 
diferents, però estan gestionats pels 
mateixos propietaris (dos irlandesos) i 
tenen la mateixa carta. Al Milk s’hi pot 
prendre un brunch tots els dies: de di-
lluns a dijous, de 10 a 16 hores. Es tracta 
d’un menú tancat de 9,75 euros, que 
consisteix en una beguda (una canya, un 
mimosa o un refresc) i un plat a escollir 
entre els ous benedict, una truita vegeta-
riana, una hamburguesa o una amanida 
cèsar i, per acabar, unes postres. 
Els divendres, dissabtes i diumenges, el 
brunch és a la carta, i per això l’oferta 
s’amplia. Així, per exemple, es pot optar 
pel Milk’s Fry Up (que és el típic esmor-
zar anglès amb ous remenats, mongetes 
amb salsa de tomàquet, bacó i torrades), 
que costa 9,95 euros, o bé, per exem-
ple, o pel Morning Glory, que surt per 
7,25 euros i consisteix en dues torrades 
franceses amb iogurt i fruits del bosc i 
xarop d’auró. Pel que fa a les begudes, hi 
ha diversos sucs i smoothies i combinats 
clàssics com el bellini o el kir royal.

TiMeline Bar
carrer de la Providència, 3. Bcn (gràcia). 
( 93 217 79 38. € 15 euros. C dissabte, 
diumenge i festius, de 12 a 17 h. 
Web: www.timelinebar.com.
Un espai petit, un pèl rònec, amb tam-
borets de fusta, decorat amb mobles 
vintage i llibres antics i també rellotges, 
aquí i allà. És acollidor i ple a vessar 
els diumenges, i fins i tot disposen d’un 
banc on seure, per a l’espera. Senyal que 
té èxit! El Timeline va obrir les portes el 
juny del 2010, i les que el porten són una 
noia anglesa i una noia nord-americana, 
que van arribar a Barcelona ara fa cinc 
anys. L’enyorança dels brunchs casolans 
les va motivar a obrir aquest local, en 
què, per 15 euros, podreu triar entre deu 
plats com els ous benedict, una truita, 
un burrito o l’esmorzar anglès, entre 
altres. I això, acompanyat de pancakes, 
suc de taronja, cafè i mimosa. El més 
popular, expliquen les propietàries, són 

els ous benedict servits amb un bloody 
mary: és l’antídot perfecte per a la pitjor 
ressaca!

picnic
carrer del comerç, 1. Bcn (Born). ( 93 511 
66 61. C Brunch: ds. i dg., de 12 a 17 h. 
Web: www.picnic-restaurant.com.
Una adreça a tenir en compte, al barri del 
Born. Un espai agradable, força chic, amb 
barres i tamborets alts, que va obrir les 
portes al mes de maig del 2010 de la mà 
d’una parella formada per una estatuni-
denca i un xilè, i un tercer soci, en aquest 
cas australià. Hi trobareu pancakes, 
ous, iogurt amb cereals, entrepans i una 
interessant proposta de sucs i còctels, així 
com uns excel·lents ous benedict i una 
bona hamburguesa.

dosTrece
carrer del carme, 40. Bcn (Raval). ( 93 301 
73 06. € de 7 a 19,80 euros. C Brunch: dg., de 
10 a 17 h. Web: dostrece.net.
El 213 és el codi telefònic de Califòrnia, 
l’Estat on es van criar els propietaris, 
d’origen mexicà, del Dostrece. En aquest 
local del Raval s’hi pot fer, cada diumenge, 
un brunch, i de 10 a 17 hores. Hi trobareu 
els plats típics del brunch, com són els pan-
cakes tradicionals amb fruita de temporada 
i xarop d’auró (6,80 euros) o els ous bene-
dict (7,80 euros), tot i que potser el que és 
més interessant és la proposta de menú de 
brunch per a dues persones, batejat com 
a Combo Dostrece, i que consisteix en 4 
pancakes amb maduixes, 2 bellinis i un plat 
a triar, que poden ser ous o amanida. La 
proposta surt per 19,80 euros.

Bar rosso
Passatge de sant antoni abat, 10. Bcn (sant 
antoni). ( 93 325 12 05. € de 10,50 a 18 
euros. C Brunch: dg., d’11.30 a 15.30 h. 
Una cocteleria glamurosa, decorada amb 
tons negres i vermells, i en què destaquen 
un sofà Chester de cuiro marró i la paret 
vermella de darrere de la barra. Si teniu 
sort, hi trobareu en Luigi, el bàrman, que 
és capaç de fer-vos una classe magistral 
en tres minuts de com preparar un mojito 
i que, quan jo vaig ser-hi, em va convidar 
a un dels seus còctels d’autor: l’italian 
balsami, una variació del bloody mary en 
què ha deixat ben impreses les seves arrels 
italianes: a més de vodka i suc de tomà-
quet, porta flor de sal, vinagre balsàmic 
de Mòdena, pebre rosa, bitxo i alfàbrega. 
És molt aromàtic i, si us ve de gust, val la 
pena tastar-lo. Costa 10€, però si aneu fins 
al Bar Rosso per fer-hi el brunch, potser us 
sortirà més a compte demanar el bloody 
mary normal i corrent, que està d’oferta 
amb el brunch: costa 3,50€. 
A més dels còctels, un dels atractius prin-
cipals d’aquest bar, situat en un passatge 
que porta al carrer del Comte Borrell, 
és la terrasseta. O sigui que si hi voleu 
anar i gaudir-ne plenament, millor que hi 
aneu un dia que faci bo. Quant al brunch, 
només l’ofereixen els diumenges d’11.30 
a 15.30 hores, i consta de tres fórmules 
diferents a escollir, que oscil·len entre els 
10,50 i els 11,50€, les begudes a part. Per 
posar-vos-en un exemple, el menú d’11€ 
porta rosbif, la crema del dia, una amani-
da de ruca amb formatge i tomàquet, ous 
remenats amb bacó i formatge brie en cro-
queta. A partir de mitjans de novembre, el 
brunch passarà a ser un bufet lliure, amb 
un preu de 18 euros.
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