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ARROSSERIA XÀTIVA RECOMANA

Vint anys servint arrossos a Barcelona
EL GRUP TÉ TRES RESTAURANTS, ON PODREU DEGUSTAR MÉS DE VINT-I-CINC ESPECIALITATS D’ARRÒS DIFERENTS
Maria Antònia Ribera va obrir la primera Arrosseria Xàtiva l’any 2001.
Tenia una àmplia experiència en el
sector de la restauració, després d’haver dirigit el grup La Dorada i altres
restaurants barcelonins, com Neguri,
Finisterre i Cafè de la Princesa, i com
a copropietària del Marimón, però va
decidir emprendre el vol en solitari.
Va apostar per traslladar el seu coneixement en l’art de cuinar paelles,
heretat de la seva família política,
originària de la valenciana població
de Xàtiva, al seu projecte gastronòmic. Vint anys després, el grup Xàtiva
està d’aniversari i ho celebra amb la
certesa d’haver-se consolidat com un
dels grans especialistes en arrossos
de la ciutat de Barcelona. Ella, que ja
està retirada, va establir una ﬁlosoﬁa basada en la tradició, la qualitat i
el servei que s’ha mantingut intacta
al llarg d’aquest temps, i que segueix
servint de guia al seu ﬁll i actual propietari, Alejandro López Ribera.
Tres arrosseries, tres barris
A la ciutat hi trobareu, actualment,
tres restaurants de l’Arrosseria Xàtiva, als barris de les Corts, Gràcia i
Sant Antoni. Tots ofereixen un servei de cuina que ara, post-covid, és
ininterrompuda, de dijous a diumenge i festius. El restaurant més
longeu del grup és al carrer de Bordeus, número 35, a les Corts, a poques passes de l’avinguda Diagonal.
Al costat hi trobareu la Comunitat
33, un club social gastronòmic que
funciona sota reserva prèvia, per a
esdeveniments i celebracions privades. Els altres dos locals són al carrer del Torrent d’en Vidalet, número
26, al cor del barri de Gràcia, i al carrer de Muntaner, número 6, al gastronòmic barri de Sant Antoni, entre
la Gran Via i el carrer de Sepúlveda.
Aquest restaurant és la darrera obertura del grup, inaugurat el 2019, i, a
més de tenir capacitat per a vuitanta
comensals, té una terrassa exterior
que ha estat d’allò més sol·licitada,
aquests darrers mesos.
L’arròs, la seva especialitat
En qualsevol d’aquests tres locals podreu deixar-vos endur per l’extensa
carta, que ret homenatge a l’arròs, la
seva especialitat. La paella és un plat
popular, que convida a compartir, i
que a l’Arrosseria Xàtiva elaboren
amb excel·lència. En disposen de més
de vint-i-cinc varietats: la de verdures eco, la paella valenciana amb conill o pollastre, l’arròs de cua de bou
melós amb verdures, la paella de bacallà i cargols o l’arròs melós amb favetes, pernil ibèric i calamar, entre
d’altres. Tampoc no hi falten les especialitats de peix i marisc, amb propostes com el risotto de bacallà, l’arròs negre amb cloïsses i sípia, l’arròs
caldós del senyoret, amb tot ben pelat,
o la caldereta de llamàntol. Si preferiu ﬁdeuada, també podreu triar
entre la valenciana, la negra, la marinera i altres varietats suggeridores.
Una de les peculiaritats de l’Arrosseria Xàtiva és que cuinen tots els arrossos amb aigua de mar i els elaboren amb arròs artesà procedent de la
DO València. En aquest sentit, també
tenen compromís amb la resta d’ingredients, que són frescos i de pri-
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mera qualitat, amb moltes referències ecològiques i molts ingredients
de proximitat. Hi ha un altre detall
que fa especials els seus arrossos:
el fet que es poden degustar directament de la paella, amb cullera de
fusta i en racions individuals.

Cartes i menús
A la carta també hi trobareu tapes
clàssiques, amanides i platets mariners per anar fent boca abans de
degustar les paelles, a més de plats
de carn, peix i marisc per als qui
prefereixen altres experiències. A
més, us proposen diversos menús,
tant per dinar com per sopar, per a
tots els públics i
amb alternatives
pensades per a coLA FILOSOFIA DEL GRUP
mensals amb tota
XÀTIVA, BASADA EN LA
mena d’intoleràncies i preferències
TRADICIÓ, LA QUALITAT
gastronòmiques.
I EL SERVEI, S’HA MANTINGUT
Encara que les paINTACTA AL LLARG
elles i els arrossos sempre són
D’AQUESTS VINT ANYS
els protagonistes
principals. D’altra banda, ofereixen
menús de grup per a empreses i particulars, i disposen d’una carta especial de menjar per emportar o de
recollida al mateix local, que podreu
reservar per telèfon, per WhatsApp
o a través del web. Platets de nit i
suggeriments de temporada completen l’oferta de l’Arrosseria Xàtiva, un
temple arrossaire que celebra feliçment el vintè aniversari.

L’Arrosseria
Xàtiva de Sant
Antoni és el local
més nou del grup,
obert el 2019.

Més informació:
Tres locals: Bordeus, 35, Torrent
d’en Vidalet, 26, i Muntaner, 6.
Horari: obert els 365 dies i nits de
l’any. Cuina ininterrompuda. De
dijous a diumenge i festius: de 13 a
23.30h; de dilluns a dimecres, de 13 a
16h i de 19.30 a 23h. Tel.: 933 226 531.
• Grupxativa.com

