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INFORMA’T AL GREMI SOBRE LES ACCIONS QUE S’ESTAN DUENT A TERME PER DEFENSAR LES TERRASSES
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L’aposta de Pepa Tomate per la cuina barcelonina de qualitat
El grup Pepa Tomate acaba d’obrir 
un nou local al carrer Parlament, 35. 
S’afegeix als restaurants de Gràcia i de 
Mandri. Els Pepa són germans del Pae-
lla Bar de la Boqueria i d’un nou local 
que s’està gestant a Sant Andreu de la 
mà de l’empresari Nacho Prats. 

Quina és la vostra essència? 
Ens basem en una cuina amb producte 
de qualitat, fresc i de proximitat, amb 
preu assequible i resultat satisfactori. 
El nostre xef, Pau Corderas, ha acon-
seguit recuperar la cuina de Barcelona.

Com és aquesta cuina?
És la que feien les mares a casa, quan 
no treballaven fora. És la cuina catala-
na de sempre però amb molta influèn-
cia d’altres indrets de l’estat i del món. 
La cuina és com Barcelona, un lloc 
d’acollida de moltes procedències.

I la restauració de Barcelona?
Ara hi ha molta vocació per ser cuiner. 
Els cuiners d’avui són els poetes del 

segle passat. Però poca gent es vol de-
dicar a la sala. El més important és el 
menjar però també són imprecindibles 
la llum, una bona copa, el plat... i una 
persona que t’atengui de manera im-
pecable en el moment just. 

Els clients són cada cop més exi-
gents?
Ara no pots equivocar-te en restau-
ració. Entenc que si paguen hem de 
donar excel·lència però tenim molta 
pressió a sobre, sobretot amb les xar-
xes socials gastronòmiques. Per una 

altra banda és positiu perquè l’exigència 
et fa créixer. 

Pepa Tomate no para de créixer... 
Sí, ja tenim 4 locals i a punt d’obrir-ne un 
altre. Tots estan agremiats perquè com 
més siguem més força tindrem. El Gremi 
m’ajuda a tenir tot allò que em demana la 
llei. També tinc els meus advocats però 
els professionals del Gremi coneixen 
especifícament el sector. Hi he trobat 
suport a l’hora de buscar productes, ser-
veis i personal. Sento que tot l’equip del 
Gremi està a la nostra disposició.

Receptes casolanes amb un toc de modernitat
L’aventura del Pepa Tomate va començar el 2011 amb la inauguració d’un establiment al número 
17 de la cèntrica plaça de la Revolució de Gràcia. En tan poc temps ja ha aconseguit que tota una 
sèrie de plats siguin considerats com a clàssics i imprescindibles entre la seva clientela. És el 
cas dels bunyols d’espinacs amb allioli de mel (una aposta d’un dels socis, Manel Marquès, que 
malauradament va morir fa uns mesos), l’ensaladilla de l’àvia del Pau o els calamars frits. Ara, al 
nou local del carrer Parlament, 35 s’ha potenciat el producte de l’hort i l’hora del vermut, alhora 
que es manté l’oferta diària de plats de cassola, de forn i de picar ràpid. 

Nacho Prats presenta la nova imatge del Pepa Tomate al local recent inaugurat del carrer Parlament.

info@gremirestauracio.com
www.gremirestauracio.com
www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

