
 
TALDEETARAKO ASPALDIKO MENUAK 2022-2023 

 

Anboto menua  
 

Foie-tarrina moskatelaren gelatinarekin, mango-chutneyar eta intxaur-ogia  
      Legatzaren xerrak zigala, bieira eta otarrainxkaren saltsan  

Azpizuna graten patata eta piper gorri errez  
 

Torrada karamelutua pantxinetarekin eta arroz-esnezko aparra eta kanela-izozkia  
Akeita 

Ramón Bilbao ardo beltz ondua, Errioxako J.D. 
Aspaldiko txakolin zuria, Bizkaiko Txakolina J.D.           

 

Ganeko menua  
 

Foie-tarrina moskatelaren gelatinarekin, mango-chutneyar eta intxaur-ogia  
Isats kurruskaria eta foie bere saltsan 

Itsas zapoaren xerra txikiak txipiroi-tinta eta Idiazabal risotto gainean 
Masaila Iberikoa ziapean patata-purez lagundua 

 
Torrada karamelutua pantxinetarekin eta arroz-esnezko aparra eta kanela-izozkia  

Akeita 
Ramón Bilbao ardo beltz ondua, Errioxako J.D. 

Aspaldiko txakolin zuria, Bizkaiko Txakolina J.D.   
 

Sollube menua  
 

Txangurroaren entsalada ozpin-olio baltsamikoaz  
Kristal ogiaren tosta piperradarekin eta pil-pilean prestatutako bakailao-xaflak 

Erreboiloa xerratan patata-milorri gainean 
Tenperatura baxuan erretako arkumea bere patatekin labean prestatuta  

 
Torrada karamelutua pantxinetarekin eta arroz-esnezko aparra eta kanela-izozkia  

Akeita 
Ramón Bilbao ardo beltz ondua, Errioxako J.D. 

Aspaldiko txakolin zuria, Bizkaiko Txakolina J.D. 
 
 

35 aniversario  
Urteurrena  1988-2023 

 
 
 
 



 
 

Gorbea Menua 

 
Foie-tarrina moskatelaren gelatinarekin, mango-chutneyar eta intxaur-ogia 

Itsaskiz beteriko orrimamiak  
Arkumearen hazikontxoak eta boletus onddoak  

Bakailoa piperrda eta pikillo pip pil gainean  
Txingarretan erretako txuletoia piper erre eta patatekin (3 pertsonako 1). 

 
Torrada karamelutua pantxinetarekin eta arroz-esnezko aparra eta kanela-izozkia  

Ramón Bilbao ardo beltz ondua, Errioxako J.D.  
Aspaldiko txakolin zuria, Bizkaiko Txakolina J.D. 

Akeita 
 

GOSEGARRIA GURE LORATEGIETAN EDO KARPA GIROTUAN ZERBITZATUKO DA 

 
Gosegarria  

Aspaldiko txakolina, Bizkaiko Txakolina J.O. (Berezko uzta) 
Ramón Bilbao ardo beltz ondua, Errioxako J.D.  

Orotariko edariak  
 

Gosegarriak: (BI GOSEGARRI AUKERAN) 
 

Txorierriko piper berdeak 
Txistorra sagardotan 

Foie-tosta moskatelaren gelatinaz 
Onddo-risottoa 

Izpitutako txangurroaren koilarakada txikia saltsa arrosarekin 
Bokarta-tosta concasse tomatearekin  

Bakailao-karraskatsua porru-saltsarekin 
Isats karraskatsua eta foiea saltsan 

Txipiroi- eta Iberiko-kroketak  
Txingarretan erretako olagarroaren koilarakada txikia patata trufatuaz 

Bakailao-tosta pil-pil eran prestatutako piperradarekin 
Tomatedun ogiaren tosta urdaiazpikoaz 

                                                     
 

(2023ko uztailera arte balio dute) 
 
  Menu hauek mahai osorako eta aurretiaz eskatuta zerbitzatuko dira                           

      

       

                                                        
 

 

 


	TALDEETARAKO ASPALDIKO MENUAK 2022-2023
	Anboto menua
	Sollube menua
	Txangurroaren entsalada ozpin-olio baltsamikoaz
	Gorbea Menua
	Foie-tarrina moskatelaren gelatinarekin, mango-chutneyar eta intxaur-ogia
	GOSEGARRIA GURE LORATEGIETAN EDO KARPA GIROTUAN ZERBITZATUKO DA
	Gosegarria
	Gosegarriak: (BI GOSEGARRI AUKERAN)
	Txorierriko piper berdeak
	Menu hauek mahai osorako eta aurretiaz eskatuta zerbitzatuko dira

