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El Bar Buzón està especialitzat en tapes casolanes 

típiques, peix, marisc, carns i guisats. És al torrent de 

Santa Anna i disposa d´una terrassa on podràs 

relaxar-te.

Té una sala independent, on es poden celebrar 

aniversaris, reunions familiars…, per a sopars i 

dinars.T´hi esperem!

BAR  BUZÓN

Torrent  de Santa Anna, 16-18 Local 1, 08338 Premià de Dalt

Tel. 93 752 56 04
Adreça electrònica: barbuzon2018@gmail.com
Horari: de dilluns a divendres, de 8.00 h a 23.00 h

Dissabte i diumenge, de 9.00 h a 23.00 h

Dimecres, tancat



El Bar Restaurant Avenida està reconegut per 

l’elaboració de carns a la brasa. Hi destaquen la cua 

de bou i l’excel·lent pernil ibèric de gla, entre 

d’altres. Les exquisides croquetes de calamarsets 

són un referent del local. 

Mescla de cuina mediterrània i casolana, amb 

productes de mercat i proximitat. Ambient familiar i 

de bar. 

BAR RESTAURANT AVENIDA

Avinguda de Sant Pere, 7, 08338 Premià de Dalt

Tel. 93 752 34 73
Horari: de dimarts a dijous, de 8.00 h a 21.00 h

Divendres i dissabte, de 8.00 h a 24.00 h

Diumenge, de 8.00 h a 16.00 h

Dilluns, tancat 



El Bar Restaurant El Polígon compta amb una 

magnífica cuina tradicional, casolana i de mercat, 

que ens trasllada al passat, a la cuina de l’àvia. 

Gastronomia que desperta els cinc sentits. 

Personal molt atent, sempre pendent que no falti de 

res. Es pot obrir el local, de forma privada, per a 

celebracions especials. Carta extensa d’entrepans 

calents i freds.

BAR RESTAURANT EL POLÍGON

Carrer de Ponent, 15, 08338 Premià de Dalt

Tel. 93 752 38 22
Horari: de dilluns a divendres, de 5.30 h a 20.00 h

Dissabte, de 8.00 h a 13.00 h

Diumenge, tancat



BAR RESTAURANT MEDITERRÁNEO
El Bar Restaurant Mediterráneo és un negoci familiar 

amb 45 anys de trajectòria. És un punt de trobada 

per a  tots aquells que vulguin gaudir d’un excel·lent 

esmorzar de forquilla: vedella estofada, mandongui-

lles casolanes, conill amb salsa, cua de bou, galtes 

al forn i més plats exquisits, com les postres casola-

nes. 

Utilitza productes de proximitat, com el pa, el vi 

d’Alella i fruites i verdures dels pagesos de la zona.

Avinguda de Tarragona, 16, 08338 Premià de Dalt

Tel. 93 752 31 62
Horari: de dilluns a divendres, de 5.00 h a 14.00 h 

Dissabte, de 6.00 h a 14.00 h

Diumenge, tancat 



El Bar Restaurant Sant Jaume està situat en una precio-

sa masia senyorial del segle XVI-XVII. Disposa de dues 

sales per a la celebració d’actes, una extensa terrassa i 

un parc infantil perquè els més menuts puguin jugar-hi. 

També hi ha dues pistes de pàdel, una pista de frontó i 

una pista de futbol sala. 

La cuina del restaurant és d’estil tradicional i medite-

rrani, amb plats de temporada i productes de proximi-

tat. Especialistes en arrossos, fideuades i carns a la 

brasa. També hi ha plats vegetarians.

La màxima amb què treballen és: “Quan ve una família, 

ha de marxar satisfeta.” Sempre ho aconsegueixen! 

BAR RESTAURANT SANT JAUME 

Riera de Sant Pere, 147, 08338 Premià de Dalt

Tel. 93 752 29 08
Adreça electrònica: bar.restaurant.santjaume@gmail.com
Lloc web: www.restaurantsantjaume.com
Horari: de dilluns a diumenge, de 7.30 h  a  24.00 h



CAN QUIM 
Can Quim és un establiment familiar de cansaladers 

i xarcuters. Elaboren artesanalment tots els produc-

tes seguint la tradició que han heretat de quatre 

generacions enrere. 

Ara fa vint-i-cinc anys van començar a fer els 

primers plats cuinats per emportar. Ràpidament els 

varen contractar per cuinar per a banquets i celebra-

cions. Aleshores van decidir d'oferir els seus serveis 

de menjador a escoles. Actualment fan servei 

d’àpats diari a escoles bressol, instituts, escoles de 

primària  i a  llars d´avis. Només fan menjadors de 

proximitat per donar un servei ràpid i de qualitat.

Plaça de la Vila, 2, 08338 Premià de Dalt

Tel. 93 752 23 93
Adreça electrònica: canquim@gmail.com
Lloc web: www.canquimcatering.com
Horari: de dilluns a diumenge, de 8.00 h a 14.00 h



CATXEF 
A Catxef by La Bona Vida entenen que, en cada 

moment i en cada ocasió, les necessitats canvien, 

per aquesta raó són el VOSTRE servei d’àpats. Adap-

ten les vostres necessitats i els vostres gustos als 

seus productes perquè aconseguiu ser uns magnífics 

amfitrions.

L’atenció personalitzada i el lliurament a domicili 

que ofereixen fan que no us hagueu de preocupar 

per res.

Tel. 680 34 24 86
Adreça electrònica: vanessa@catxef.com
Horari: de dilluns a diumenge, de 8.00 h a 20.00 h



EL BALCÓ DE PREMIÀ DE DALT
El restaurant El Balcó de Premià de Dalt està situat a 

les instal·lacions del Club de Tennis de Premià de 

Dalt. 

Proximitat i flexibilitat perquè tota la família s’hi 

senti molt a gust. L’equip prepara, diàriament i amb 

il·lusió, menjar i productes de qualitat. Ambient 

distès i decoració acolorida.

Cuina de mercat, amb productes locals i de proximi-

tat. Cuina mediterrània i postres casolanes.  

També tenen plats vegetarians i/o vegans.

Destaquen les especialitats d’arrossos i fideuades. 

Servei gratuït de cangur per a infants fins a 10 anys a 

la sala de jocs (només caps de setmana i festius).

Torrent de Mateu Mas, 31, 08338 Premià de Dalt

Tel. 93 853 56 31
Adreça electrònica: elbalcodepremia@gmail.com

Lloc web: www.elbalcodepremiadedalt.com    
Horari: de dilluns a diumenge, de 9.00 h a 23.00 h



El Banquet de Premià està situat en un paratge únic, 

aquest espai es troba en un punt estratègic que 

ofereix vistes al mar en un entorn natural. Disposa, a 

més, de dues masies històriques del segle XVI, d’aire 

medieval.

Amb més de 25 anys d’experiència organitzant 

esdeveniments, treballen dia a dia per oferir una 

cuina tradicional sense renunciar ni a la riquesa ni a 

les tècniques d’una cuina moderna, amb productes 

d’alta qualitat.

Carretera de Premià de Mar a Premià de Dalt, 70, 
08338 Premià de Dalt

Tel. 93 754 71 72
Adreça electrònica: info@elbanquetdepremia.com
Lloc web: www.elbanquetdepremia.com
Horari: de dimarts a dijous, de 10.00 h a 19.00 h

De divendres a diumenge, de 13.00 h a  6.00 h

EL BANQUET DE PREMIÀ



Passatge de la Cooperativa, 26, 08338 Premià de Dalt

Tel. 93 752 30 17
Adreça electrònica: elcelleret.premiadedalt@gmail.com
LLoc web: www.elcelleret.cat
Horari d’estiu (juny-setembre): de dimecres a diumenge, de 20.00 h 

a 24.00 h / Horari d’hivern (octubre-maig): de dimecres a dissabte, 

de 20.00 h a 24.00 h Diumenge, migdia: de 12.00 h a 15.00 h

EL CELLERET
El Celleret compta amb un ambient acollidor i agrada-

ble. Tracte personal i proper. Ideal per a celebracions 

especials i sopars tranquils. S’adapten a les necessi-

tats de cadascú. Obren de manera especial (fora 

d’horari) per a grups de més de 15 persones. Procuren 

que tothom que hi vagi gaudeixi d’una nit agradable i 

vulgui repetir. Cuina de mercat, mediterrània i original, 

amb productes locals i de proximitat. Els plats estrella 

són els tàrtars, de salmó o tonyina, el salmó marinat, 

taules d´embotits i formatges…, acompanyats de pa de 

coca i d’una selecció acurada de vins. Disposen 

d’aliments per a celíacs, vegans i vegetarians.  



LA COOPERATIVA
Elaboració de menjars casolans cada dia de la 

setmana. Les botifarres de La Cooperativa estan 

elaborades de forma casolana, amb producte 

natural i de proximitat.

La Cooperativa treballa amb producte de qualitat, 

adaptant-se a les necessitats i als suggeriments del 

client. Ofereix una gran varietat de plats preparats i 

personalitzats per als vostres esdeveniments.

Disposa d´ un petit supermercat per comprar-hi 

productes de tot tipus.

Carrer de la Cisa, 6, 08338 Premià de Dalt

Tel. 93 751 32 37
Adreça electrònica: lacooperativapdd@gmail.com 
Horari: de dimarts a divendres, de 8.00 h a 15.00 h i de 17.00 h 

a 20.00 h / Dissabte, diumenge i festius de 9.00 h a 15.00 h



LA FÀBRICA
La Fàbrica es troba a la plaça de la Fàbrica, el 

motiu del nom, al centre neuràlgic de Premià de 

Dalt. Aquesta plaça disposa d’un parc infantil, fet 

pel qual des de la seva meravellosa terrassa es 

poden gaudir d’uns bons àpats mentre els infants 

juguen al parc. 

La Fàbrica ofereix entrepans, pa sense gluten, 

torrades, sucs naturals, cafès, vermuts, frankfurts i 

delicioses hamburgueses gurmet i veganes. No 

només aposten per la qualitat dels seus productes 

sinó que, també, dediquen temps al seu personal 

perquè els clients tinguin l’atenció que mereixen i 

surtin satisfets tant amb el seu producte com amb 

el personal. 

No només ofereixen producte, també ofereixen 

experiència.

Plaça de la Fàbrica, 2, Local 7, 08338 Premià de Dalt

Tel. 93 752 35 20
Adreça electrònica: lafabricapremiadedalt@gmail.com
Horari: de dilluns a divendres, de 6.30 h a 24.00 h

Dissabte i diumenge, de 8.00 h a 24.00 h



LAURA CÀTERING 
Laura Càtering és una empresa preparada per elabo-

rar productes frescos i qualsevol  menjar casolà. 

Tenen les instal·lacions adequades per oferir diversi-

tat de productes: botifarres, salsitxes, hamburgueses 

variades, paelles, fideuades i tota classe de menjar 

cuinat.

Ofereixen servei d’àpats personalitzat per a particu-

lars, empreses, esdeveniments…, sempre amb la 

garantia i la qualitat de Carns Laura.

Plaça de la Fàbrica, 8, 08338 Premià de Dalt

Tel. 93 752 38 08
Adreça electrònica: info@carnslaura.cat
Lloc web: www.carnslaura.cat
Horari: de dilluns a dissabte, de 8.30 h a 20.30 h

Diumenge, de 10.00 h a 15.00 h



PAMSUCRE
Pamsucre és un local acollidor i d’ambient jove. 

Passió per la cuina autèntica i saludable. Tenen 

productes de proximitat, vegetarians, per satisfer 

qualsevol paladar. Éclairs de tota mena, amanides 

variades, coques de recapte, batuts de fruites, entre 

molts altres plats. 

Ideal per a trobades informals i divertides. A l’estiu 

triomfen els sopars a la fresca i, a l’hivern, 

l’encantador espai interior amb molt de caliu. 

Hi destaca la varietat de rebosteria artesanal i 

cuidada que elaboren cada dia. 

Passatge de Sant Josep, 1, 08338 Premià de Dalt

Tel. 93 638 72 67
Adreça electrònica: hola@pamsucre.cat 
Horari d’hivern: de dimecres a divendres, de 9.00 h a 18.00 h

Dissabte, de 9.00 h a 14.00 h 

Diumenge, tancat

Horari d’estiu: de dimecres a dissabte, de 9.00 h a 14.00 h  i de 

19.30 h a 24.00 h

Diumenge, tancat



RESTAURANT ARRELS
El Restaurant Arrels és un acollidor restaurant de 

cuina de mercat, amb una variada carta d´esmorzars, 

tapes, mariscs vius (el cap de setmana), peix fresc i 

carns de gran qualitat. Es mouen contínuament  per 

aconseguir una gran oferta de productes de tempo-

rada. Disposen de menús per a grups, a més del 

nostre menú del dia.

Tot això ho porten a terme apostant per la gent del 

poble, que són els que formen part de la plantilla de 

l´Arrels. Us hi esperen!

Ctra. de Premià de Mar, 141, 08338 Premià de Dalt

Tel. 93 752 31 42
Adreça electrònica: arrelspremia@gmail.com 
Horari: de diumenge a dijous de 8.30 h a 17.00 h

Divendres i dissabte, de 8.30 h a 24.00 h

 



RESTAURANT CAN MARTÍ
El Restaurant Can Martí és un dels referents 

gastronòmics del poble, situat en un escenari idíl·lic: 

una masia catalana del segle XVIII, amb un gran 

espai enjardinat, menjador d’estiu envoltat de 

natura i salons d’hivern. Regentat per la mateixa 

família des de fa més de trenta anys. 

Qualitat, servei i bon gust en un ambient acollidor i 

familiar. Hi destaquen la cuina tradicional, medite-

rrània i, sobretot, les carns a la brasa. Les postres 

són casolanes, fetes al mateix restaurant. 

Masia Can Martí, s/n, 08338 Premià de Dalt

Tel. 93 752 37 59
Adreça electrònica: restcanmarti@gmail.com
Lloc web: www.restaurantcanmarti.com 
Horari: de dilluns a diumenge, de 13.00 h a 16.00 h

Dimecres, tancat

 



El Restaurant Catalans ofereix cuina catalana amb 

productes ecològics 100% garantits, de proximitat  i/o 

de comerç just i ecològic. Alhora, potencia el valor 

agrícola i forestal de la finca on es troba conreant-la i 

oferint també productes propis al restaurant (confitures, 

infusions, herbes aromàtiques). Finalment, retorna a la 

societat part del que rep el restaurant, ja que aporta un 

5% del benefici a programes per la pau, ambientals i 

socials.

Tot això, en un entorn únic al municipi, en una finca amb 

gestió ecològica i vistes al Pirineu, al Montseny i a la 

Mediterrània. Compta amb els interiors propis d’una 

masia del s. XVI, reformada sense usar materials tòxics.

Es garanteix una experiència molt agradable (caliu de 

la llar de foc, terrassa amb vistes, sala per a grups, 

accessibilitat, espai per al lleure infantil, aparcament, 

zona per a bicicletes, cavalls i admissió de mascotes).

RESTAURANT CATALANS

Gleva d’en Bernadó, 7,  08338 Premià de Dalt
(a 500 m de Sant Mateu i a 1 km de la Cadira del Bisbe)
Coordenades Google  41.517836    2.336834

Tel. 690 18 91 78
Adreça electrònica: catalansecologic@gmail.com
Horari: dissabte i diumenge, de 9.00 h a 17.00 h



RESTAURANT EL RACÓ D'EN MANEL
El Restaurant el Racó d’en Manel és un autèntic bar 

restaurant on es pot gaudir d’una cuina tradicional i 

de mercat. Especialitat en esmorzars de forquilla per 

a tots els gustos. Primera parada per agafar forces 

per a tot el dia. Una de les especialitats són els 

“callos” i l’elaboració de carns. 

Ambient familiar i de bar, diversitat en la fidel 

clientela. 

Carrer de Miramar, 22, 08338 Premià de Dalt

Tel. 93 751 07 79  
Horari: de dilluns a divendres, de 7.00 h  a  21.00 h

Dissabtes, de 7.30 h  a 16.00 h

Diumenge, tancat

 



RESTAURANT LA CISA
El Restaurant La Cisa compta amb magnífiques 

vistes panoràmiques del Maresme. Estètica cuidada 

fins a l’últim detall, que atrapa i captiva en entrar. 

Un cop a taula, es viu tota una experiència per als 

cinc sentits. 

Receptari de sempre, però actualitzat. Combinació 

de receptes tradicionals amb una presentació de 

plats moderna i cuidada. 

Especialistes en arròs sec de sípia, pop i anguila 

fumada i peus de porc amb salsa de gambes, entre 

molts altres. També tenen opcions vegetarianes. 

Entre setmana hi ha menú de migdia. Ofereixen  una 

cuina casolana, amb productes de la terra.

Carretera de la Cisa, 136, 08338 Premià de Dalt

Tel. 93 158 40 19  
Adreça electrònica: restaurantlacisa@gmail.com
Horari: dimecres, de 11.00 h a 17.00 h / Dijous i divendres, de 

11.00 h a 23.00 h / Dissabte, de 10.00 h a 23.00 h / Diumenge, 

de 10.00 h a 17.00 h / Dilluns i dimarts, tancat.



RESTAURANT LA FLOR
El Restaurant La Flor, tranquil, agradable i molt 

acollidor, està situat dins la Cooperativa Corma 

(productors de planta ornamental). Espai obert a 

tots els públics, amb vistes a l’interior de la coope-

rativa, la sensació és d’estar en plena natura. 

Excel·lent cuina catalanomediterrània, menú casolà 

cada migdia, amb ingredients de proximitat i de 

temporada. Els dimarts són d’arròs; els dijous, de 

fideuada i cada dia hi ha postres casolanes. Opcions 

vegetarianes i veganes. Possibilitat de fer celebra-

cions privades per a grups. 

Camí del Mig, 20 (dins de CORMA), 08338 Premià de Dalt

Tel. 676 51 40 76   
Adreça electrònica: laflor.corma.restaurant@gmail.com
Horari: de dilluns a divendres, de 8.00 h a 19.00 h

Dissabte i diumenge, tancat

 



RESTAURANT LA PIAZZA DE DALT
Gastronomia italiana i mediterrània. La carta del 

Restaurant la Piazza de Dalt és diversa, amb produc-

tes de mercat: finíssimes pizzes al forn, varietat de 

pasta i salses, arrossos, peixos i carns a la brasa. 

Cuina àgil, oberta cada dia de l’any, amb personal 

molt atent i dinàmic. 

Bon gust en la decoració de l’espai, ambient acolli-

dor i familiar, a prop d’una zona infantil per als més 

menuts. 

Plaça de la Fàbrica, 2, 08338 Premià de Dalt

Tel. 93 752 33 51
Adreça electrònica: lapiazzadalt@gmail.com
Lloc web: www.lapiazzadedalt.com   
Horari: de dilluns a diumenge, de 8.00 h a 16.00 h i de 19.00 h 

fins que tanquin.

Horari cuina: de 13.00 h a 15.30 h i de  20.00 h a 22.45 h



RESTAURANT EL RACÓ D'EN MANEL
El Restaurant el Racó d’en Manel és un autèntic bar 

restaurant on es pot gaudir d’una cuina tradicional i 

de mercat. Especialitat en esmorzars de forquilla per 

a tots els gustos. Primera parada per agafar forces 

per a tot el dia. Una de les especialitats són els 

“callos” i l’elaboració de carns. 

Ambient familiar i de bar, diversitat en la fidel 

clientela. 

Carrer de Miramar, 22, 08338 Premià de Dalt

Tel. 93 751 07 79  
Horari: de dilluns a divendres, de 7.00 h  a  21.00 h

Dissabtes, de 7.30 h  a 16.00 h

Diumenge, tancat

 



RESTAURANT SANT ANTONI
El restaurant Sant Antoni és una antiga casa de 

pagès reformada. De tradició familiar, aquest local 

va començar com a hostal i segueix en mans de la 

família que el va veure néixer. Perfecte per a 

reunions familiars o com a escenari per a celebra-

cions especials. La seva carta es caracteritza per la 

cuina tradicional i de mercat. Podreu trobar-hi plats 

de tota la vida, com la preparació de carns, cargols,  

peixos, calçotades i, també, plats innovadors per a 

tots els gustos. A l’estiu fan cuina més avantguardis-

ta i informal, que es pot gaudir a la terrassa, envol-

tats de jardins i arbres. 

Carrer de Penedès, 43, 08338 Premià de Dalt

Tel. 93 751 52 11 i 630 16 28 01
Adreça electrònica: info@restaurant-santantoni.com
Lloc web: www.restaurant-santantoni.com
Horari: de dilluns a diumenge, de 9.00 h a 16.00 h

Nits: només per a grups

Dimecres no festiu, tancat 



TERRASSA - BAR LA PETANCA 
La Petanca és un bar ubicat al torrent de Santa Anna. 

De tradició familiar, aquest local porta en la 

mateixa família més de tres generacions. La seva 

especialitat són les tapes d’elaboració pròpia, a 

més d’entrepans freds i calents.

El bar té un camp de futbol, un de bàsquet i zona de 

jocs per infants. També disposa d’una terrassa 

perquè els adults tinguin lloc per gaudir. Es troba en 

un lloc on hi ha aparcament. 

Torrent de Santa Anna, s/n, 08338 Premià de Dalt 

Tel. 617 10 93 37   
Horari: de dimarts a diumenge, de 8.00 h a 23.00 h (estiu)

De dimarts a diumenge, de 8.00 h a 21.00 h (hivern)

Dilluns, tancat



AJUNTAMENT
Premià de Dalt
Turisme i Promoció
de la Vila

ajpremiadedaltwww.premiadedalt.cati

La guia "Viu la Restauració de Premià de Dalt" 

neix dels treballs de la Taula Motora del Comerç 

de Premià de Dalt, que ens ajuda a dinamitzar i 

projectar el teixit comercial de la nostra població. 

El principal objectiu de la guia és el de promoure i 
donar a conèixer l'abast de l'oferta comercial de 
restauració existent en el nostre municipi i afavorir 
el consum que ens és més proper. 

La mostra d'espais i propostes culinàries de 

qualitat que presenta ens descobreix una 

selecció de restaurants, bars i càterings que ens 

proposen degustar productes de proximitat, gaudir 

de l’enoturisme del territori, passejar i redescobrir 

els nostres barris i el ric patrimoni cultural i 

natural de la nostra vila. 

Una gran diversitat d'establiments amb una oferta 
diferenciada i propera, que conviden a visitar, viure 
i gaudir Premià de Dalt.


