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Disfrutar
ATT ÄTA PÅ DISFRUTAR ÄR EN UPPLEVELSE UTÖVER DET VANLIGA. 

DET SOM SERVERAS PÅ DE ELEGANTA TALLRIKARNA ÄR INGET 

ANNAT ÄN SMÅ KONSTVERK. HOOM HAR BESÖKT EN AV 

VÄRLDENS ALLRA BÄSTA RESTAURANGER. 

Text: LINA HOLM  Foto: FRANCESC GUILLAMET & ADRIÀ GOULA

FÖR SNART 20 ÅR SEDAN träffades kockarna Mateu Casañas, Oriol Castro 
och Eduard Xatruch, när de alla tre arbetade på den legendariska och 
nyskapande restaurangen El Bulli. När den stängde 2011 bestämde de 
sig för att förverkliga den dröm de länge närt, att öppna en egen restau-
rang tillsammans. Året därpå slog så deras första ställe Compartir upp 
portarna och fick omedelbart stor uppmärksamhet. 

MEN DET VAR INTE förrän i slutet av 2014, då de öppnade Disfrutar i 
Barcelona, som de riktigt stora framgångarna kom. Alltsedan öppningen 
har hyllningarna strömmat in och restaurangen har tilldelats mängder av 
priser och utmärkelser, inte minst två av de i branschen så hett eftertrak-
tade Michelinstjärnorna. Dessutom placerade den sig på artonde plats 
i den senaste utgåvan av den prestigefyllda World’s 50 Best Restaurants-
listan.

Efterrätterna på Disfrutar tillhör de godaste vi någonsin ätit.
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Den kreativa inredningen matchar maten perfekt.
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Salt, sött och surt i skön förening.

DISFRUTAR
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DISFRUTAR BETYDER NJUTA på svenska och njuter gör man i allra högsta 
grad på denna stjärnkrog. Krögarna drivs av att ständigt utveckla och 
utmana våra uppfattningar om vad mat kan vara och hur den kan smaka 
och en måltid på Disfrutar är inget annat än en storartad konstupp-
levelse. 

AVSMAKNINGSMENYN PÅ Disfrutar kretsar som sig bör kring Medelhavets 
delikatesser, som serveras på nyskapande sätt. Den lekfulla inredningen, 
signerad El Equipo Creativo, kompletterar rätterna på ett perfekt sätt 
och är en viktig del i restaurangens berömda avslappnade atmosfär. Vår 
enda invändning är väl att man behöver vara ute i mycket god tid om 
man ska få tag i ett av de åtråvärda borden.

”ALLTSEDAN ÖPPNINGEN HAR HYLLNINGARNA STRÖMMAT IN OCH 
RESTAURANGEN HAR TILLDELATS MÄNGDER AV UTMÄRKELSER.”

Rätterna på Disfrutar är små konstverk.

Disfrutar
Carrer de Villarroel 163 
08036 Barcelona, Spanien
Boka bord: +34 933 48 68 96


