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En els ‘Esmorzars de forquilla’ no s’hi trobarà entrepà i
pastes. Cal, com el seu nom indica, l’ús de la forquilla i

Sempre s’ha dit que l’esmorzar és l’àpat més important
del dia per mantenir una bona dieta. És aquella famosa
màxima que ha resistit el pas del temps: “Esmorzar com
un rei, dinar com un príncep i sopar com un pobre”. Hi
ha qui no fa cas d’aquest consell assenyat i no dona als
esmorzars el valor que es mereixen: carregar les piles
del nostre cos per poder afrontar el dia a dia amb la
força i energia necessàries, amb les calories que ens

la

tradició

de

la

nostra

terra,

els

‘Esmorzars

de

forquilla’ són uns àpats contundents, uns bons menjars
que

demanen

ús

de

coberts,

que

es

prenen

des

de

primera hora del dia fins a mig matí i ens poden deixar
sense gana a l’hora de dinar. S’obren a moltes opcions,
però vinculats a la nostra gastronomia es preparen amb
botifarra i mongetes, cap i pota, fricandó, peus de porc,
galtes,

bacallà

a

la

llauna,

pot ser en porró. I com no, el pa amb tomàquet amb els
embotits, per arrodonir-ho tot plegat.
Associem aquests esmorzars amb el lleure, els caps de
setmana

i

els

festius,

les

sortides

en

bicicleta

o

de

senderisme, amb les trobades d’amics i quan fem una
escapada

en

cotxe

i

en

família.

També

amb

les

celebracions o reunions
de negocis amb un caire informal.

impulsaran durant tota la jornada.
En

també del ganivet. La beguda oficial és el vi ben fort, si

trinxat

de

la

Cerdanya,

bolets i pèsols, entre d’altres saboroses i energètiques

El Maresme és una comarca amb destacats productes
de la terra com els pèsols i les mongetes del ganxet,
ingredients indispensables pels ‘Esmorzars de forquilla’.
Diversos

restaurants

de

la

comarca

fan

les

seva

propostes, en
aquest sentit. Alguns, ja des de fa molts anys; d’altres,
s’hi

han

incorporat

recentment.

Hi

ha

els

que

els

ofereixen de manera tradicional i els que volen innovar.
Per a tots els gustos!

propostes.

CONSULTA EL MAPA ON ELS PODRÀS LOCALITZAR

RESTAURANT LA RIBES
Camí del Mig, 17

Cabrera de Mar
Dades de contacte
Tel. 937 598 963
www.restaurantlaribes.com

"El Restaurant està ubicat en una Masia rústica datada l'any 1545,
elaborem una cuina casolana i de mercat, amb bons productes de
proximitat i les millors receptes.
Té molta zona enjardinada per gaudir en família, grups d'amics o
empreses.
Al peu de la casa passa l'Antic Camí del Mig on passen innumerables
caminants i ciclistes de camí a Vilassar de Mar o Mataró."
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23 RESTAURANT
Carrer Bisbe Català, 23

Arenys de Mar
Dades de contacte
Tel. 661 652 291
www.facebook.com/23restaurantarenys
www.instagram.com/23restaurantarenys

Què pots trobar en els nostres Esmorzars de Forquilla?
Botifarra amb mongetes, ous ferrats amb bacon i patates fregides,
costelles de xai amb all i oli i bacallà daurat (plat portuguès).
El 23 és un restaurant situat al cor d'Arenys de Mar, a 3 minuts de la
platja en una casa d'època al costat de la casa on va viure
Salvador Espriu. Al 23 podràs provar plats d'elaboració pròpia amb
productes dels pagesos locals. Cuina casolana, de mercat en un
ambient acollidor i tranquil.
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RESTAURANT CAN PUJOL
Roger de Flor, 4

Tordera
Dades de contacte
Tel. 937 640 422

Què pots trobar en els nostres Esmorzars de Forquilla?
Cap i pota de vedella, Tripa i peus de xai, carns a la brasa vedella amb
bolets, carn de caldera.

Son 64 anys fent esmorzars, dinars i sopars. Som 3 generació i hem innovat
la carta per arribar a tothom, menús de diari i de cap de setmana.
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CAL TURU BRASERIA
Riera de Targa, 27

Vilassar de Dalt
Dades de contacte
Tel. 661 652 291
www.calturubraseria.com
www.facebook.com/CalTuru
www.instagram.com/calturubraseria

Què pots trobar en els nostres Esmorzars de Forquilla?
Assortiment de botifarres amb mongetes, cansalada a la brasa
amb patates.
Braseria de Vilassar de Dalt especialitzada en carns a la brasa i
arrossos, la nostra és una cuina per gaudir en família i amics.
Sabors tradicionals de la cuina catalana, esmorzars de forquilla,
menús diaris, vermuts a la terrasseta, opcions vegetarianes,
pàrking propi... us esperem!

CONSULTA EL MAPA ON ELS PODRÀS LOCALITZAR

RESTAURANT QUATRE RELLOTGES
Cruilla ctra. C1415 amb Bv5106 (Veinat de pins 2)

Argentona
Dades de contacte
Tel. 937 574 194
www.facebook.com/josep.mailloaranda.16

Què pots trobar en els nostres Esmorzars de Forquilla?
Galtas de porc guisades, fricando, callos, peus guisats i a la brasa.

Estem en un espai en plena natura i en un edifici emblematic del
modernisme 1906. Tracte familiar.
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9 CAN XANDRI
Riera de Sant Domènec, 2

Canet de Mar
Dades de contacte
Tel. 937 931 985

Què pots trobar en els nostres Esmorzars de Forquilla?
La cuina de sempre a la brasa del "Josper", cuina de Mercat, pati
interior acollidor.
Es pot degustar cassoles de guisats com els callos, mandonguilles
i carns a la brasa del "Josper", també oferim una bona taula
d'embotits
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EL MOLÍ
c. Molí, 21

Canet de Mar
Dades de contacte
Tel. 937 940 282/647 804 669

Què pots trobar en els nostres Esmorzars de Forquilla?
Al Bar-Restaurant El Molí de Canet de Mar hi trobareu tota una
familia al capdavant, en un ambient familiar, una terrasa ben
florida on s'hi esta molt bé i, a més, tenim la platja a 2 minuts
caminant.
I si us parlem del menjar de ben segur que us acabem de
conquistar, plats casolans, de la nostra terra, plats de tota la vida
i també de ben moderns...utilitzant productes de proximitat i km0,
de Canet mateix...plats fets amb tot l'amor que hi possa la
cuinera.
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