“Egunerokoa ohiz kampokoa izan dadin begiak ireki
besterik ez da egin behar”

HASIERAKOAK

Salmorejo tradizionala / Urdaiazpiko eta arrautzarekin
Tomate fresko errea errukulaz betea, bakailao eta olibarekin
Garaiko barazkiak ur irakinetan egindako arrautzarekin
Kalabaza-gratinatua, azenario erregosiak parmesano erara

8,90 €
10,90 €
9,90 €
10,90 €

Patata-aparra arrautzekin / Lasto-patatarekin eta onddo-olioarekin

9,90 €

Orburu frijituak tomate emulsioarekin, parmesanoarekin

9,90 €

Perretxiko eta onddo-raviolia, iberiar urdaiazpikoakin
Bomba Thai / Briochea, haragi gisatu pikante samarrez, curry-z eta galeper-arrautzaz betea

10,90 €
8,90 €

Atunazko tartar aguachile verdearekin / Limazko zukua, apioa, cilantroa,...

13 €

Potxak txirlekin

10 €

Arrautzekin egindako pasta itsaski zukuarekin eta izkirak

11 €

Otarrainxka- eta txibi-fideuá / Bi lagunentzat

20 €

ARRAINAK

Sartagian egindako izokina / Baratxuri erreekin egindako krema eta lima

12 €

Txipiroiak plantxan, pelayo erara eta tintarekin

12 €

Atun gorria tipularekin / 4 €ko gehigarria menuan

16 €

Txingarretan bakailao zatia “Pil-pil” eran / 4 €ko gehigarria menuan

15,90 €

Legatza saltsa berdean eta txirlak / 4 €ko gehigarria menuan

15,90 €

Kokotxak plantxan itsas arrozarekin / 4 €ko gehigarria menuan

15,90 €

HARAGIAK

Arkume-belaunpea, barazki erregosiak, baratxuriarekin

12,90 €

Untxia salmorejoan / Untxia ezkaian, baratxurian eta piperrautsetan beratua eta erregosia

12,50 €

Ezkur-pasteltxoa eta hummusa / Hirugiharra tenperatura baxuan konfitatua

11,90 €

Artisau-hanburgesa eta patatak

10,50 €

Zezen-isats erregosia / 4 €ko gehigarria menuan
Steak tartar
“Picaña” erreta brasan egindako piperrekin / Bi pertsonentzat

16 €
11,50 €
26 €

POSTREAK

Ogi-torrada karamelizatua eta kafe-izozkia

7€

Txokolate beltzeko moussea almendra-plarlinéaren gainean

6€

Piper beltzetan marrubiak Panna cotta izokiarekin

6€

Platano- eta banilla-paketetxoa limoi-izozkiarekin

7€

Etxean egindako gazta- eta ahabia-tarta

6€

Créme brûlée murgudiekin

6€

Almendrazko pastelezko Mamia eztiarekin

5€

Limoizko sorbetea cabarekin

4€

KARTATIK AUKERATUTAKO MENUA

astearte eguerditik
ostiral eguerdira

Ostiral gauetik igande
eguerdira eta jaiegunak

Goza ezazu jatetxeko proposamen gastronomikoarekin, hasierako platera,
bigarren platera eta postrea aukeratuz. Ura eta ogia menuan sartuta daude.
Zeliakoa bazara, badugu zuretzat prestatutako karta bat.

SINGULAR MENUA
Atun gorria tartar-a
Garaiko barazkiak ur irakinetan egindako arrautzarekin
“Picaña” erreta brasan egindako piperrekin
Créme brûlée murgudiekin

DASTAKETA MENUA
Bomba Thai
Kalabaza-gratinatua, azenario erregosiak parmesano erara
Patata-aparra arrautzekin
Kokotxak plantxan itsas arrozarekin
Ezkur-pasteltxoa eta hummusa
Platano eta banilla paketetxoa limoi izozkiarekin
Piper beltzetan marrubiak Panna cotta izokiarekin
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