
TA L D E E N TZ A KO  M E N UA K



 1 .  M E N UA
 3 sarrera aukeratu aldez aurretik, mahaikide guztientzat berdinak:
 · Mi-cuit foiea piku-marmelada eta ogitxo txigortuekin

 · Atlantikoko abakando-salpikoia
 · Kabra-pastela maionesa eta ogitxo txigortuekin

 · Pipermorro-entsalada epela, endibia, antxoa eta hegaluze-mendrezkarekin
 · Olagarroa galiziar erara, la Verako piperrauts eta oliba-olio birjinarekin onduta

 · Izkiratzar- eta tipulin fresko-nahaskia barazkitxo kurruskariekin
 · Onddo- eta sagar-bricka, foiearekin eta Pedro Ximénez erredukzioarekin
 · Bieira-bricka azafrai- eta anana-saltsarekin

 Plater nagusia aukeratu aldez aurretik, mahaikide bakoitzarentzat:
 · Legatza plantxan, barazki-pistoko goarnizioarekin

 · Legatz-solomoa koxkera erara
 · Ajoarriero bakailaoa misera eta otarrainxkekin
 · Itsas zapoa abakando saltsan

 · Itsas zapoa labean, txirla, otarrainxka eta xaflatutako baratxuri- eta pipermin-olio 
errearekin (2 lagunentzako, 1 kg)

 · Behi-azpizuna patata frijituekin eta pikillo piperrekin
 · Arkume errea patata frijituekin eta letxuga-entsalada tipularekin (gutxienez 2 lagunentzako)

 Etxeko postrea aukeratu aldez aurretik, mahaikide guztientzat aukera berdina:
 · Esne-gainezko eta kremazko milorria
 · Kartako postrea (jatetxean aukeratu mahaikide bakoitzak)

 Kafea edo infusioa
 Ogia
 Ura

 Ardoa aukeratu (botila bat 2 pertsonentzako):
 · Txuria: La Casa (D.O. Rueda)
 · Gorria: Castillo de Monjardín (D.O. Navarra)
 · Beltza: Heredad Santamaría (Crianza, D.O. Ca. Rioja)

 65,50 euro (%10 BEZa eta %5-eko deskontua barne)

 Glutenik gabe. Zeliakoentzako egokia.

Taldeen erreserbentzako (10 lagunetik aurrera) aurrerakin bat eta menu itxi bat behar da 
aldez aurretik (10 egun gutxienez). Taldeentzako menu bat aukeratu dezakezu edo neurrira 
egin menu bat. Menua elikadura-alergiei eta -intolerantzietara egokitu daiteke. Kontsultatu 
erabilgarritasuna aldez aurretik.



 2 .  M E N UA
 Sarrerak:
 Kabra-pastela maionesa eta ogitxo txigortuekin

 Pipermorro-entsalada epela, endibia, antxoa eta hegaluze-mendrezkarekin
 Onddo-nahaskia arrautza-gorringoarekin eta barazkitxo kurruskariekin

 Plater nagusia (disponibilitatea kontsultatu):
 Itsaski-parrillada mistoa plantxan txikitutako baratxuri-olio errearekin: abakandoa (½), 
zigala, otarrainxka, ganbak, zamburiña, txirlak, txipiroia eta legatza

 Etxeko postrea aukeratu aldez aurretik, mahaikide guztientzat aukera berdina:
 · Esne-gainezko eta kremazko milorria
 · Kartako postrea (jatetxean aukeratu mahaikide bakoitzak)

 Kafea edo infusioa
 Ogia
 Ura

 Ardoa aukeratu (botila bat 2 pertsonentzako):
 · Txuria: La Casa (D.O. Rueda)
 · Gorria: Castillo de Monjardín (D.O. Navarra)
 · Beltza: Heredad Santamaría (Crianza, D.O. Ca. Rioja)

 68,50 euro (%10 BEZa eta %5-eko deskontua barne)

 Glutenik gabe. Zeliakoentzako egokia.

Taldeen erreserbentzako (10 lagunetik aurrera) aurrerakin bat eta menu itxi bat behar da 
aldez aurretik (10 egun gutxienez). Taldeentzako menu bat aukeratu dezakezu edo neurrira 
egin menu bat. Menua elikadura-alergiei eta -intolerantzietara egokitu daiteke. Kontsultatu 
erabilgarritasuna aldez aurretik.



 3 .  M E N UA
 Sarreren taldea aukeratu aldez aurretik, mahaikide guztientzat berdina:
 Kabra-pastela maionesa eta ogitxo txigortuekin
 Izkiratzar- eta tipulin fresko-nahaskia barazkitxo kurruskariekin

 Huelvako ganba zuri freskoak plantxan
 Onddo- eta sagar-bricka, foiearekin eta Pedro Ximénez erredukzioarekin
 - edo -
 Mi-cuit foiea piku-marmelada eta ogitxo txigortuekin

 Pipermorro-entsalada epela, endibia, antxoa eta hegaluze-mendrezkarekin
 Galiziar txirla handiak saltsa berdean
 Bieira-bricka azafrai- eta anana-saltsarekin

 Plater nagusia aukeratu aldez aurretik, mahaikide bakoitzarentzat:
 · Legatza plantxan, barazki-pistoko goarnizioarekin

 · Legatz-solomoa koxkera erara
 · Itsas zapoa abakando saltsan

 · Itsas zapoa labean, txirla, otarrainxka eta xaflatutako baratxuri- eta pipermin-olio 
errearekin (2 lagunentzako, 1 kg)

 · Atlantikoko abakandoa* bere zukuan erreta (400 gr)
 · Behi-azpizuna foie eta Pedro Ximénez erredukzioarekin, onddo konfitatu eta patata frijituz 

lagundua (tournedos Rossini)

 Etxeko postrea aukeratu aldez aurretik, mahaikide guztientzat aukera berdina:
 · Esne-gainezko eta kremazko milorria
 · Kartako postrea (jatetxean aukeratu mahaikide bakoitzak)

 Kafea edo infusioa
 Ogia
 Ura

 Ardoa aukeratu (botila bat 2 pertsonentzako):
 · Txuria: La Casa (D.O. Rueda)
 · Gorria: Castillo de Monjardín (D.O. Navarra)
 · Beltza: Heredad Santamaría (Crianza, D.O. Ca. Rioja)

 68,50 euro (%10 BEZa eta %5-eko deskontua barne)
 * Misera aukeratzen bada, 8,00 euro gehituko zaizkio menuaren prezioari.

 Glutenik gabe. Zeliakoentzako egokia.

Taldeen erreserbentzako (10 lagunetik aurrera) aurrerakin bat eta menu itxi bat behar da 
aldez aurretik (10 egun gutxienez). Taldeentzako menu bat aukeratu dezakezu edo neurrira 
egin menu bat. Menua elikadura-alergiei eta -intolerantzietara egokitu daiteke. Kontsultatu 
erabilgarritasuna aldez aurretik.



 4 .  M E N UA
 Sarrerak:
 Kabra-pastela maionesa eta ogitxo txigortuekin
 Izkiratzar- eta tipulin fresko-nahaskia barazkitxo kurruskariekin
 Donostiar erara prestatutako itsas idi txangurru papurtua gratinatuta
 Onddo- eta sagar-bricka, foiearekin eta Pedro Ximénez erredukzioarekin

 Plater nagusia:
 Itsas zapoa labean, txirla, otarrainxka eta xaflatutako baratxuri- eta pipermin-olio 
errearekin (4 lagunentzako, 1 kg)

 - eta -
 Behi-azpizuna foie eta Pedro Ximénez erredukzioarekin, onddo konfitatu eta patata frijituz 

lagundua (tournedos Rossini)

 Etxeko postrea aukeratu aldez aurretik, mahaikide guztientzat aukera berdina:
 · Esne-gainezko eta kremazko milorria
 · Kartako postrea (jatetxean aukeratu mahaikide bakoitzak)

 Kafea edo infusioa
 Ogia
 Ura

 Ardoa aukeratu (botila bat 2 pertsonentzako):
 · Txuria: La Casa (D.O. Rueda)
 · Gorria: Castillo de Monjardín (D.O. Navarra)
 · Beltza: Heredad Santamaría (Crianza, D.O. Ca. Rioja)

 72,00 euro (%10 BEZa eta %5-eko deskontua barne)

 Glutenik gabe. Zeliakoentzako egokia.

Taldeen erreserbentzako (10 lagunetik aurrera) aurrerakin bat eta menu itxi bat behar da 
aldez aurretik (10 egun gutxienez). Taldeentzako menu bat aukeratu dezakezu edo neurrira 
egin menu bat. Menua elikadura-alergiei eta -intolerantzietara egokitu daiteke. Kontsultatu 
erabilgarritasuna aldez aurretik.



 5 .  M E N UA
 Sarrerak:

 D.O.P. Los Pedroches Encinares del Sur ezkur-urdaiazpiko 100% arraza iberikoa
 Mi-cuit foiea piku-marmelada eta ogitxo txigortuekin

 Huelvako ganba zuri freskoak plantxan
 Galiziar txirla handiak saltsa berdean
 Bieira-bricka azafrai- eta anana-saltsarekin

 Plater nagusia aukeratu aldez aurretik, mahaikide bakoitzarentzat:
 · Mihi-arraina meunière eran, barazki-pistoko goarnizioarekin
 · Itsas zapoa abakando saltsan

 · Itsas zapoa labean, txirla, otarrainxka eta xaflatutako baratxuri- eta pipermin-olio 
errearekin (2 lagunentzako, 1 kg)

 · Lupia labean xaflatutako baratxuri- eta pipermin-olio errearekin (2 lagunentzako, 1 kg)
 · Erreboiloa labean, txirla, otarrainxka eta xaflatutako baratxuri- eta pipermin-olio 
errearekin (2 lagunentzako, 1 kg)

 · Bixigua labean xaflatutako baratxuri- eta pipermin-olio errearekin (2 lagunentzako, 1 kg)

 Etxeko postrea aukeratu aldez aurretik, mahaikide guztientzat aukera berdina:
 · Esne-gainezko eta kremazko milorria
 · Kartako postrea (jatetxean aukeratu mahaikide bakoitzak)

 Kafea edo infusioa
 Ogia
 Ura

 Ardoa aukeratu (botila bat 2 pertsonentzako):
 · Txuria: La Casa (D.O. Rueda)
 · Gorria: Castillo de Monjardín (D.O. Navarra)
 · Beltza: Heredad Santamaría (Crianza, D.O. Ca. Rioja)

 76,50 euro (%10 BEZa eta %5-eko deskontua barne)
 * Erreboiloa aukeratzen bada, 4,00 euro gehituko zaizkio menuaren prezioari.
 * Bixigua aukeratzen bada, 8,00 euro gehituko zaizkio menuaren prezioari.

 Glutenik gabe. Zeliakoentzako egokia.

Taldeen erreserbentzako (10 lagunetik aurrera) aurrerakin bat eta menu itxi bat behar da 
aldez aurretik (10 egun gutxienez). Taldeentzako menu bat aukeratu dezakezu edo neurrira 
egin menu bat. Menua elikadura-alergiei eta -intolerantzietara egokitu daiteke. Kontsultatu 
erabilgarritasuna aldez aurretik.



 6 .  M E N UA
 Sarrerak:

 D.O.P. Los Pedroches Encinares del Sur ezkur-urdaiazpiko 100% arraza iberikoa
 Mi-cuit foiea piku-marmelada eta ogitxo txigortuekin

 Itsaskiz betetako piper berdea, saltsa amerikarraren gainean
 Islandiako zigalak plantxan
 Atlantikoko abakandoa bere zukuan erreta edo egosita (½, 250 gr)

 Plater nagusia aukeratu aldez aurretik, mahaikide bakoitzarentzat:
 · Mihi-arraina meunière eran, barazki-pistoko goarnizioarekin
 · Legatz-solomoa koxkera erara
 · Itsas zapoa abakando saltsan

 · Itsas zapoa labean, txirla, otarrainxka eta xaflatutako baratxuri- eta pipermin-olio 
errearekin (2 lagunentzako, 1 kg)

 · Behi-azpizuna foie eta Pedro Ximénez erredukzioarekin, onddo konfitatu eta patata frijituz 
lagundua (tournedos Rossini)

 Etxeko postrea aukeratu aldez aurretik, mahaikide guztientzat aukera berdina:
 · Esne-gainezko eta kremazko milorria
 · Kartako postrea (jatetxean aukeratu mahaikide bakoitzak)

 Kafea edo infusioa
 Ogia
 Ura

 Ardoa aukeratu (botila bat 2 pertsonentzako):
 · Txuria: La Casa (D.O. Rueda)
 · Gorria: Castillo de Monjardín (D.O. Navarra)
 · Beltza: Heredad Santamaría (Crianza, D.O. Ca. Rioja)

 90,50 euro (%10 BEZa eta %5-eko deskontua barne)

 Glutenik gabe. Zeliakoentzako egokia.

Taldeen erreserbentzako (10 lagunetik aurrera) aurrerakin bat eta menu itxi bat behar da 
aldez aurretik (10 egun gutxienez). Taldeentzako menu bat aukeratu dezakezu edo neurrira 
egin menu bat. Menua elikadura-alergiei eta -intolerantzietara egokitu daiteke. Kontsultatu 
erabilgarritasuna aldez aurretik.



 7.  M E N UA
 Sarrerak:

 Galiziar lanpernak egosiak
 Nekora egosia
 Huelvako ganba zuri freskoak plantxan
 Islandiako zigalak plantxan

 Legatz-kokotxak arrautza-irinetan pasatuta
 Donostiar erara prestatutako itsas idi txangurru papurtua gratinatuta

 Plater nagusia:
 Atlantikoko abakandoa bere zukuan erreta (400 gr)

 Etxeko postrea aukeratu aldez aurretik, mahaikide guztientzat aukera berdina:
 · Esne-gainezko eta kremazko milorria
 · Kartako postrea (jatetxean aukeratu mahaikide bakoitzak)

 Kafea edo infusioa
 Ogia
 Ura

 Ardoa aukeratu (botila bat 2 pertsonentzako):
 · Txuria: La Casa (D.O. Rueda)
 · Gorria: Castillo de Monjardín (D.O. Navarra)
 · Beltza: Heredad Santamaría (Crianza, D.O. Ca. Rioja)

 99,50 euro (%10 BEZa eta %5-eko deskontua barne)

 Glutenik gabe. Zeliakoentzako egokia.

Taldeen erreserbentzako (10 lagunetik aurrera) aurrerakin bat eta menu itxi bat behar da 
aldez aurretik (10 egun gutxienez). Taldeentzako menu bat aukeratu dezakezu edo neurrira 
egin menu bat. Menua elikadura-alergiei eta -intolerantzietara egokitu daiteke. Kontsultatu 
erabilgarritasuna aldez aurretik.




