SARRERAK
Kalamarrak 				7 €
Etxeko ali-oli saltsarekin

Patata brabak		

		

Saltsa brabarekin

6€

Kroketak 				6,5 €

Kantauriar antxoak 			

12 €

Otarrainxkak plantxan			

12 €

Nardín antxoa extra
oliba-olioarekin

Tostak			 		

· Urdaiazpikoa. Glutenik gabe		

· Barazki eskalibatuak antxoarekin		
· Tumaka urdaiazpikoarekin		
· Izokina gazta krematsuarekin		

Odolki bonba				9 €

Orburuak			

· Urdaiazpikoa
· Txipiak

Carrasco ezkur-urdaiazpikoa		

15 €

Tomate birrindua, olioa
eta kristal ogia

Iberiko taula				14 €
Txanpinoiak saltsan		
Olano erara

6,5 €

· Urdaiazpikoarekin eta
arrautza gorringoarekin			
· Gari-zainzuriak eta baba freskoa
lurrunetan, limoi ukituarekin 		

6,5 €
6.5 €
8€

10 €
10 €

Arroz krematsuak		

		
· Ontto eta foie-rekin (foie aukeran)		
10 €
· Mariskoarekin				10 €

ENTSALADAK
Mixta entsalada 		

7 € / 10€

Txipi entsalada		

8 € / 12 €

Lechuga, tomatea, tipula, hegaluzea,
arrautz egosia, artoa eta zainzuriak
Tomatea, letxuga, txipiroi
tipulaztatuak eta tipula kurruskaria

César entsalada 		

Letxuga, oilaskoa, hirugiharra,
ogi txigortuta, gazta,
César saltsa antxoarekin eginda,
mahonesa eta mostaza

9 € / 13 €

Bakailao entsalada			12€
Bakailao konfitatua, pikillo eta
barazki eskalibatuekin

ALERGENOAK

Haragia

Mariskoa

Esnea

Arraultza

Gluten

Arraia

Gure produktuak km 0 izaten
saiatzen gara, bertako produktua,
eskualdekoa eta momentukoa
laguntzeko.

HARAGIAK

ARRAINAK

Olano hanburgesa			

13 €

Hanburgesa beganoa		

11 €

Txahala (200gr), hirugiharra, piperrada,
Idiazabal, letxuga, tomatea,
pikilloak, braba saltsa eta patata frijituak

Kinoa eta kalabazinduna, tomate, piperrada,
pikilo, letxuga, braba saltsa,
mahonesa begetala eta patata frijituekin

Txuleta 				40 €
Pikiloak brasan				
Letxuga eta tipulin entsalada		

+4€

Txekor azpizuna			

16 €

Haragi saltsa eta barazki
glasatuekin

Legatza plantxan

		

13 €

Izokina plantxan			

12 €

Olagarroa brasan			

18 €

Panadera patatekin eta
baratxuri eta gindilla refritoarekin
Barazki eskalibatuekin
eta pikilo aparrarekin

Patata krema, piper hauts eta
ali-oli beltzarekin

+5€

Tº baxuan egindako txerrikumea
parrillan erreta				16 €
Patata errea belar finekin

POSTREAK
Gazta tarta

			

6€

Txololatezko Coulant-a			

5,5 €

		

8€

Iztueta-ko jogurt-a			

5,5 €

Txokolatezko izokia eta
etxeko basafruitu ziroparekin

Idiazabal taula		

Zaharra, gaztea eta ketua
menbrilo eta intxaurrekin

Mugurdizko izozkia eta
toffearekin
Basoko fruituekin

Torrija					6 €
Esne gozo izozkia eta
txokolate urtua

Sorbeteak				5 €
Limoi, mandarina
edo mojitozkoa

ALERGENOAK

Haragia

Mariskoa

Esnea

Arrautza

Gluten

Arraia

Parrilla: ostegunetik-igandera

