Família & Amics. Gastronomia
& Diversió. Àpats informals &
De qualitat. Receptes de sempre &
Idees sorprenents. Si ets fan de les
hamburgueses i dels entrepans, aquí
ho tens tot. BURGERS & ENTREPANS
és una selecció del fast food que
t’agrada, el bo i millor d’alguns bars
i restaurants de Barcelona, que amb
les seves recomanacions han creat
aquest saborós repertori de bones
hamburgueses i bons entrepans
per gaudir d’un dels grans plaers
gastronòmics del nostre temps i
amb el refrescant acompanyament
d’una SAN MIGUEL.
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Disposa del segell que atorga l'Associació Celíacs de Catalunya
Disposa de terrassa
Serveis adaptats per a persones amb discapacitat
Servei de menjar a domicili
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01 BARCELONA
GOURMETS
A poques passes de la Sagrada Família trobem una
altra obra d’art imprescindible: l’HAMBURGUESA
GOURMETS, una petita meravella gastronòmica
elaborada amb carn de vedella de Girona amb nucli
melós, cansalada ibèrica, ou de corral, formatge
cheddar, hortalisses, vinagreta de mel i un bon
acompanyament de patates fregides. Aprofiteu
la vostra visita al restaurant Barcelona Gourmets
per delectar-vos amb altres creacions de la seva
cuina mediterrània, elaborades amb productes
de proximitat i amb el toc de l’oli d’oliva verge
arbequina de collita pròpia.

8,50 €

Cervesa San Miguel (1/3) + Hamburguesa Gourmets + Patates

Dilluns i dimarts d’11:30 a 22 h. Dimecres, dijous i diumenges de 8:30 a 24 h.
Divendres, dissabtes i vigílies de festius de 8:30 a 1:30 h.
Av. Gaudí, 8. Local 2 / EIXAMPLE / 08025 Barcelona
T 934 330 908
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02 BARRACHINA
MEAT&BURGER
Situa’t: hi ha un petit local als pòrtics de la Boqueria,
el Barrachina, on t’espera una experiència sublim
amb hamburgueses formidables com la IBÈRICA:
150 g de Black Angus de Nebraska, formatge
semicurat de cabra Payoyo, espatlla ibèrica de
gla, tomàquet, ruca i salsa barrachina. Ve de gust,
oi? Doncs encara més quan saps que la carn s’ha
preparat ben d’hora al matí, de forma natural,
a la carnisseria familiar, que tots els productes són
frescos del mercat, que el pa és artesà i del dia,
i que la teva hamburguesa s’ha cuinat en un forn
de brasa. La família Barrachina no té secrets.
La qualitat és la que veus i la que tastes.

10,90 €

Cervesa San Miguel (1/3) + Hamburguesa Ibèrica

De dilluns a dissabte de 10 a 17:30 h.
Jerusalem, 30. Local 3 / CIUTAT VELLA / 08001 Barcelona
T 931 172 642
Instagram: @barrachina_meat_burger
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03 BOCCA DI
BONIFACIO
No tots els restaurants italians segueixen els tòpics
de la pasta i la pizza. Bocca di Bonifacio (magnífic
nom per a un local situat entre Sardenya i Còrsega)
ha consolidat la seva proposta renovadora, que
va més enllà d’una hamburgueseria gourmet:
és una fusió de la tradició culinària italiana i la
gastronomia moderna. I això que sona tan deliciós,
com es menja? Per exemple, amb l’EMILIANO,
un brioix molt tendre, 250 g de carn de vedella amb
encenalls de formatge parmesà i salsa parmesana,
espinacs baby, albergínia a la planxa i pernil de
Parma. Mamma mia, quina burger!

15,80 €

Cervesa San Miguel (1/3) + Hamburguesa Emiliano

De dilluns a diumenge de 9:30 a 24 h.
Sardenya, 360 / EIXAMPLE / 08025 Barcelona
T 934 365 141
www.boccadibonifacio.es
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04 CASA NOVA
El Born és un barri de contrastos, i el Casa Nova
n’és un magnífic exemple. En aquest petit santuari
de les tapes casolanes, la cuina tradicional es
fusiona amb les noves tendències. Amb aquesta
filosofia, el xef ha dissenyat una carta amb noms
il·lustres com les braves rumberes, el pop a la brasa,
les torrijas amb gelat de crema catalana i –voilà!–
l’ENTREPÀ DE XIPIRONS. Un entrepà que no fa
postureig, no pretén ser sofisticat, sinó conquerir
el teu cor amb la seva saborosa senzillesa. I així és
com va triomfar al festival gastronòmic Tast
a la Rambla de 2018: pa ben tendre amb mantega
d’herbes, xipirons cruixents, allioli suau i un xic
de salsa picant. Cal res més?

7,90 €

Cervesa San Miguel (1/3) + Entrepà de xipirons

De dilluns a diumenge de 8 a 24 h.
Pg. del Born, 27 / CIUTAT VELLA / 08003 Barcelona
T 933 100 786
www.casa-nova.cat
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05 CHELSEA
Les superhamburgueses i els megaentrepans del
Chelsea són mítics. Poca broma: estem parlant
de la primera hamburgueseria de la nostra ciutat,
amb més de 40 anys servint menjar amb sabor
genuïnament americà al Paral·lel. És un local ideal
per fer una parada ràpida i informal, seure a la
terrassa si el dia acompanya, demanar una bona
cervesa i… un BIG ARTURO, si ens deixem guiar per
la recomanació de la casa. Tindràs entre les mans
una hamburguesa infal·lible, amb 200 g de carn
de vedella, amb pernil ibèric i formatge brie fos.

14,60 €

Cervesa San Miguel (1/3) + Hamburguesa Big Arturo

De dimarts a diumenge de 12 a 24 h.
Av. Paral·lel, 172 bis / EIXAMPLE / 08015 Barcelona
T 933 253 447
www.facebook.com/chelseabcn
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06 CONESA
Quants entrepans deuen haver fet al Conesa des
del 1951? Quantes voltes al món farien si els posem
en línia recta? Calcular-ho no porta enlloc, però
il·lustraria la magnitud d’aquests genuïns artesans
de l’entrepà, que ja van per la quarta generació
familiar. Si encara no coneixes aquest emblemàtic
local de la plaça Sant Jaume, ja va sent hora
que descobreixis les seves bones arts elaborant
entrepans com el VIGUETÀ. Fet amb massa mare
(una de les sis varietats que treballen), xistorra,
salsitxes del país, ceba caramel·litzada, juliana
de pebrots a la brasa i salsa brava.

6,10 €

Cervesa San Miguel (1/3) + Entrepà Viguetà

De dilluns a dimecres de 8:30 a 22:15 h.
De dijous a dissabte de 8:30 a 23:15 h.
Llibreteria, 1 / CIUTAT VELLA / 08002 Barcelona
T 933 101 394
www.conesaentrepans.com
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07 EL BOSC
DE LES FADES
Vet aquí un indret màgic, habitat per estranys
arbres i criatures fantàstiques. Gnoms i fades
conviuen en perfecta harmonia amb tots aquells
visitants que volen endinsar-se en un ambient
fascinant i assaborir un àpat informal, fer un bon
cafè o fer petar la xerrada tot compartint un còctel.
Algunes veus parlen d’un entrepà al qual ningú
es pot resistir: el PETIT FICELLE DE FRANKFURT
ARTESANAL ALEMANY. És inevitable caure
en la temptació d’aquest maridatge únic, el
del pa del mestre forner Xevi Ramon i el frankfurt
del mestre xarcuter Michael Schara. Un entrepà
d’una altra dimensió que només podràs tastar
al Bosc de les Fades.

6,80 €

Cervesa San Miguel (1/3) + Ficelle de Frankfurt Artesanal Alemany

De dilluns a diumenge d’11 a 1 h.
Ptge. de la Banca, 7 / CIUTAT VELLA / 08002 Barcelona
T 933 172 649
www.museucerabcn.com
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08 EL PETIT FIRO
El «fenomen burger» va arribar a la nostra
ciutat amb la intenció de quedar-s’hi. I així ha
estat. L’exemple perfecte el tenim a tocar del
recinte modernista de Sant Pau, al Petit Firo, un
establiment on regnen la cuina de mercat, els
productes de proximitat i la creativitat del xef.
Un escenari immillorable perquè l’HAMBURGUESA
FIRO es llueixi i mostri tot el seu encant senzill,
clàssic i modern alhora: pa d’espelta, carn 100%
de vedella gallega amb formatge cheddar,
tomàquet i bacó. No hi falta l’amanida de col
a l’estil americà i unes patates fregides fetes
com sempre s’haurien de fer.

12,50 €

Cervesa San Miguel (1/3) + Hamburguesa Firo + Patates

De dimarts a dissabte de 8 a 24 h.
Diumenges i dilluns de 8 a 16:30 h.
Av. Gaudí, 81 / EIXAMPLE / 08025 Barcelona
T 935 313 736
www.grupfiro.com
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09 LA BOINA
Qui diu que les estrelles de rock no saben cuidarse? A La Boina són especialistes en hamburgueses
ecològiques i n'han batejat la més canyera amb
el nom de ROCK N'ROLL. Oh, yeah! Una hamb
urguesa que expressa com cap altra el sabor umami
i l'equilibri perfecte dels seus ingredients. Aquest
superèxit també el trobaràs en versió per a vegans,
sempre amb l'acompanyament de patates fregides
Kennebec. Ei, que encara no s'ha acabat! En aquest
ecobar del Poble-sec també serveixen un exquisit
bistec tàrtar, fustes d'embotits i formatges, postres
casolanes i vins i caves. Tot ecològic de principi a fi.
Tot un concert de sabors saludables i de qualitat.

10,90 €

Cervesa San Miguel (1/3) + Hamburguesa Rock n’Roll + Patates

Dilluns de 19 a 2:30 h. De dimarts a dijous de 13 a 2:30 h.
Caps de setmana de 13 a 3 h.
Piquer, 41. Local 1 / SANTS-MONTJUÏC / 08004 Barcelona
T 680 370 470
www.laboinaecobar.com
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10 LA BURG
«Visca l’hamburguesa! Llarga vida al fast food
de qualitat! Gourmets de la carn picada, celebremho!». La Burg va ser un dels establiments pioners
a servir l’hamburguesa amb un altre estil, en
format restaurant, amb els millors ingredients, amb
coberts, una copa de vi i un entorn que la dignifica.
Aquesta reivindicació ja ha arrelat a la ciutat,
i La Burg segueix dignificant l’hamburguesa
amb propostes com L’AMERICANA, amb 150 g
de carn de bou –important: de pastura natural,
de pura raça alpina i de qualitat suprema–, enciam,
tomàquet, bacó i formatge. Una recepta clàssica
en homenatge als orígens d’aquest fenomen.

10 €

Cervesa San Miguel (1/3) + Hamburguesa l’Americana

De dilluns a diumenge de 13 a 16 h i de 20 a 23 h.
Pg. Sant Joan Bosco, 55 / SARRIÀ-SANT GERVASI / 08017 Barcelona
T 932 056 348
www.laburg.com
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11 LA CENTRAL
Compte amb la CABRA LOCA! A la carta de
La Central veuràs altres hamburgueses
impressionants i temptadores, però aquesta no
passa desapercebuda. Els 200 g de carn feta a la
graella venen amb espinacs frescos, formatge
de cabra, pipes de gira-sol torrades, confitura de
poma casolana, ceba caramel·litzada, maionesa
i pa blanc fornejat de bon matí. Pots triar carn
100% de vedella, vedella eco del Pirineu, Black
Angus o pollastre. Pots acompanyar-ho de patates
fregides o braves de primera, o d’una amanida
ben fresca. I pots arrodonir el festival amb unes
postres casolanes de la casa.

11,70 €

Cervesa San Miguel (1/3) + Hamburguesa Cabra Loca

De dilluns a dijous i diumenge de 12:30 a 24 h.
Divendres i dissabtes de 12:30 a 1 h.
Via Laietana, 45. Local 2 / CIUTAT VELLA / 08003 Barcelona
T 934 635 782
www.lacentralburger.es
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12 LA COVA
Per dins i per fora, La Cova té l’aspecte d’un
bar de tota la vida. Perquè ho és. En aquest petit
local del barri de Sant Antoni, la gent hi passa
per fer el seu cafè –atenció a les magdalenes
i els croissants artesans!–, per compartir una
cervesa a la terrasseta, per compartir unes tapes
amb els amics els dies que passen futbol per la TV
o per cruspir-se un bon entrepà. I aquí és on entra
en escena l’HAMBURGUESA LA COVA, tan autèntica,
senzilla i sincera com l’establiment: 100% carn
de vedella i un sabor que enamora. Diuen que
qui la tasta hi torna. Ho vols comprovar?

6,30 €

Cervesa San Miguel (1/3) + Hamburguesa La Cova

Dilluns, dimecres i dijous de 9 a 1 h. Dimarts de 15 a 1 h.
Caps de setmana de 9 a 2 h.
Marquès de Campo Sagrado, 28 / EIXAMPLE / 08015 Barcelona
T 695 149 051
Instagram: @BarLaCova
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13 LA PORCA
Recorda aquestes quatre paraules: CRISPY PORK
BELLY BUN. Et serà difícil d’oblidar la tendresa
de la carn de porc rostit, la cremositat del formatge
de raclet, la fina gremolata de cacauet, el punt just
de ruca i el toc cruixent de les rostes de porc, en
contrast amb l’esponjós pa de brioix. Aquesta joia
porta la signatura de La Porca, un establiment
especialitzat en entrepans i tapes d’autor, on es
treballa la carn de porc de forma brillant, rostida
molt lentament i macerada al forn durant hores.
El resultat, una experiència memorable.

9,50 €

Cervesa San Miguel (1/3) + Hamburguesa Crispy Pork Belly Bun

De dimarts a dijous de 19 a 23:30 h. Divendres de 19 a 1 h.
Dissabtes de 13 a 17 h i de 19 a 1 h. Diumenges de 12 a 17 h.
Mata, 16 / SANTS-MONTJUÏC / 08004 Barcelona
T 931 795 175
www.laporca.cat
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14 LA SANTA
DEL BORN
L’únic pecat de La Santa del Born és el d’haver
creat un temple per als devots de la bona carn
en al carrer de la Pescateria. Curiosa paradoxa.
A la carta d’aquest modern gastrobar trobem
l’HAMBURGUESA LA SANTA, la seva proposta
més venerada. Un plaer per al paladar amb
els seus 200 g de carn de Black Angus –una raça
de bou que dona peces de gran tendresa i sabor–,
doble capa de formatge emmental, escalivada,
ceba caramel·litzada, bacó i salsa barbacoa. Una
experiència divina. El veritable pecat seria
que te la perdessis.

12,50 €

Cervesa San Miguel (1/3) + Hamburguesa La Santa + Patates

De dilluns a dijous i dimenge de 12 a 23:30 h.
Divendres i dissabte de 12 a 24 h.
Pescateria, 6 / CIUTAT VELLA / 08003 Barcelona
T 932 687 389
www.lasantadelborn.com
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15 LUX&BURG
La carta del Lux&Burg és com la volta al món
d’hamburguesa en hamburguesa: la tailandesa,
la mexicana, la italiana, la japonesa, l’americana,
la hindú… Totes amb carns i pans frescos del dia,
sense conservants ni additius. Però n’hi ha una que
es desmarca d’aquest viatge pel planeta Terra: la
VEGGIE. Chutney d’hortalisses, carbassó, enciam,
tomàquet i pa de vidre. Sorpresa! No és carn! Com
ha pogut colar-se una hamburguesa vegana en
aquesta selecció? Sortiràs de dubtes quan vagis
a Lux&Burg i la tastis. Ja ens ho explicaràs!

14 €

Cervesa San Miguel (1/3) + Hamburguesa Veggie

De dilluns a diumenge de 13 a 16 h i de 20 a 23 h.
Av. Tibidabo, 2-4 / SARRIÀ-SANT GERVASI / 08022 Barcelona
T 933 488 222
www.luxandburg.es
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16 MADRELIEVITO LAB
Atenzione! Al Poblenou pots viure una experiència
autènticament napolitana. L’art del pizzaiuoli de la
ciutat del Vesuvi –reconegut per la Unesco com a
Patrimoni Immaterial de la Humanitat– t’espera al
Madrelievito Lab. Pizzes i panuozzos elaborats amb
massa mare, ingredients bio i cuits amb forn de
llenya. L’amor per la tradició pizzera ha deixat pas
també a la fantasia. N’és una mostra el PANINO CON
LE POLPETTE, un entrepà fet amb la massa de la
pizza, farcit de minihamburgueses de vedella, ruca,
formatge fumat pròvola, tomàquets cherry
i encenalls de parmesà.

7,90 €

Cervesa San Miguel (1/3) + Panino con le Polpette

De dilluns a diumenge de 13 a 24 h.
Almogàvers, 148 / SANT MARTÍ / 08018 Barcelona
T 935129146
www.madrelievito.com
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17 MAMY ILDY
Al Mamy Ildy hi ha hamburgueses per a tothom.
Per als qui prefereixen l’essència d’una American
burger i per als qui volen descobrir propostes més
creatives. Per als qui sempre demanen la mateixa
i per als qui es deixen sorprendre amb sabors
inesperats. Per a carnívors que aprecien la vedella
de Girona de primera qualitat i per als vegetarians.
En pots triar més de 30! Si tanta oferta et satura,
el xef t’aconsella l’HAMBURGUESA MAMY, amb 200 g
de carn de vedella o pollastre, parmesà, cheddar,
bacó, ruca, tomàquet sec i ceba caramel·litzada.
I el pa artesà, sempre. Un encert segur.

12,90 €

Cervesa San Miguel (1/3) + Hamburguesa Mamy + Patates

De dilluns a dijous de 12 a 1 h. De divendres a dissabte de 12 a 2 h.
Floridablanca, 148-150 / EIXAMPLE / 08011 Barcelona
T 932 927 879
www.mamyildy.com
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18 MI GRACIA
Deixa tot el que estiguis fent. Prepara’t per rebre
amb tots els honors Sa Majestat la BURGER QUEEN,
la gran reina de les hamburgueses. Carn d’Angus
100% argentina de quart de quilo, provolone, pernil
ibèric, tomàquet, ruca, llavors i patates dolces.
Li pots fer una reverència –abans de clavar-li les
dents– a Mi Gracia, un espai acollidor creat per la
Laura i en Lalo, dos argentins apassionats de la bona
carn que saben combinar a la perfecció el millor
del seu país i del nostre. La seva carta té moltes
altres raons per anar-hi i repetir-hi. Com diuen ells,
«més important que tenir un lloc on anar, és saber
que en tens un on tornar-hi».

18,90 €

Cervesa San Miguel (1/3) + Hamburguesa Burger Queen

De dilluns a dissabte de 20 a 23 h.
Encarnació, 52 / GRÀCIA / 08024 Barcelona
T 932 139 437
www.migracia.es
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19 NOGAL
L’entrepà de pollastre ROCK AND POP va camí de
convertir-se en un dels clàssics del panorama
d’entrepans de la ciutat. La recepta conté pit de
pollastre arrebossat, diferents formatges fosos,
bacó, salsa tàrtara i un ingredient molt especial:
la llarga tradició del restaurant Nogal fent bona
cuina al barri del Fort Pienc. Es tracta d’un local
ple d’història i d’històries, amb més de 40 anys
de gastronomia mediterrània a foc lent, que pot
presumir de les seves paelles, les seves carns a la
brasa i els seus peixos. També s’ha guanyat la fama
d’alimentar bé tots els clients. Les quantitats són
generoses, aquí ningú es queda amb gana.

4,90 €

Cervesa San Miguel (1/3) + Entrepà Rock and Pop

De dilluns a diumenge de 7 a 23 h.
Diputació, 412 / EIXAMPLE / 08013 Barcelona
T 932 654 749
www.restaurantnogal.com
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20 OVANTE
Fer un àpat a l’Ovante és tot un espectacle.
La posada en escena dels plats i la decoració vintage
d’estil industrial marquen el caràcter d’aquest local
del barri de Sant Andreu. Els foodies comparteixen
a les xarxes socials imatges molt temptadores de
les coques, els entrepans, les hamburgueses i les
tapes artesanes. S’haurien d’etiquetar amb #Km0,
#ProducteFresc o, senzillament, #Boníssim! L’ÒPERA
SAMFAINA també mereix etiquetes amb tota mena
d’elogis: 100% carn de vedella amb pa de cristall,
samfaina caramel·litzada, ou escumat en sal negra
i algues de pastanaga. #Extraordinària

12,95 €

Cervesa San Miguel (1/3) + Hamburguesa Òpera Sanfaina

Dilluns de 12 a 16 h i de 19 a 23:30 h.
De dimarts a diumenge de 12 a 23:30 h.
Pg. Fabra i Puig, 95 / NOU BARRIS / 08016 Barcelona
T 938 573 265
www.ovante.es
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21 PADDOCK
Advertència: si busques un lloc selecte i refinat
on fer un àpat elegant, descarta el Paddock. Ni t’ho
pensis. Aquest és un local amb rock-and-roll
i estètica motard, petit i familiar, amb més de
25 anys donant canya. Si vols viure una experiència
singular, vine a veure aquí una carrera de MotoGP,
amb unes braves, una bona cervesa i un bon entrepà o una hamburguesa marca de la casa. Demana
una PADDOCK i tindràs bona carn, ceba confitada,
formatge de cabra, bacó i salsa barbacoa. Come on!
Gas a fons i marxant la teva hamburguesa!

9,80 €

Cervesa San Miguel (1/3) + Hamburguesa Paddock

De dilluns a divendres de 18 a 2 h.
Caps de setmana de 18 a 3 h.
Av. Paral·lel, 92 / EIXAMPLE / 08015 Barcelona
T 933 295 142
www.facebook.com/paddockmotardbar/
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22 SALAMBÓ
El cafè Salambó és tota una icona del barri de
Gràcia, un refugi per a la tranquil·litat, les converses sense mirar el rellotge i els cafès amb un llibre
a la mà. La seva cuina té caràcter mediterrani
i forma de tapes i plats, com les coques, les
amanides, les croquetes de pernil ibèric o el
tataki de tonyina. L’hamburguesa de la casa, la
SALAMBÓ, també s’ha de gaudir sense presses.
Així és com resulten més gustosos els 200 g
de carn de vedella amb pa de sèsam, enciam,
tomàquet, cogombrets, formatge fos, bacó
cruixent i patates fregides. Troba el teu moment
i degusta-la mos a mos.

15,70 €

Cervesa San Miguel (1/3) + Hamburguesa Salambó + Patates

De dilluns a dijous i diumenges de 12 a 1:30 h.
Divendres i dissabtes de 12 a 3 h.
Torrijos, 51 / GRÀCIA / 08012 Barcelona
T 932 186 966
www.cafesalambo.com
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23 TABARLOT
Menja, beu i riu. Aquest és el lema del Tabarlot,
un espai que no en té prou amb oferir una àmplia
carta de cuina mediterrània i de proximitat
(molt producte fresc ve del seu veí, el mercat
de la Boqueria), sinó que aconsegueix animar
l’esperit amb música en directe i altres activitats
culturals. Mereix un fort aplaudiment la fusió de
tradició i innovació, en forma de delicatessens com
l’hamburguesa TABARLOT, elaborada amb carn
de vedella 100%, ceba caramel·litzada, formatge
brie, enciam i encenalls de foie, i acompanyada
amb patates fregides. Qui ha dit un aplaudiment?
Cal posar-se dempeus i ovacionar-la!

9,95 €

Cervesa San Miguel (1/3) + Hamburguesa Tabarlot + Patates

De dilluns a diumenge de 8 a 24 h.
Sant Pau, 4 / CIUTAT VELLA / 08001 Barcelona
T 934 618 619
www.tabarlot.com
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24 QUINOA
Cuina sana i honesta. Amanides, quiches,
entrepans i hummus. Batuts i sucs naturals.
I postres artesanes molt exitoses. Aquesta és la
fórmula del Quinoa per captivar-te. Tant és que
siguis amant de la cuina vegana i vegetariana
com que no. La seva hamburguesa top, la VEGGIE
BURGER, és una creació molt ben acollida
entre els adeptes de totes les filosofies
gastronòmiques. Feta amb quinoa i frijoles,
cogombrets, tomàquet de l’hort, formatge vegà
i mesclum de fulles, i rematada de forma
brillant amb la salsa de la casa, la veganesa.
Immillorable.

9,80 €

Cervesa San Miguel Bio (1/3) + Veggie Burger

GRÀCIA: de dilluns a diumenge d'11 a 23 h.
ARAGÓ: de dilluns a dissabte de 12 a 16 h i de 20 a 24 h.
Trav. de Gràcia, 203 / GRÀCIA / 08012 Barcelona
Aragó, 209 / EIXAMPLE / 08011 Barcelona
T 931 176 009
www.facebook.com/quinoa.arago.vegetaria
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