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bodas

koktela

Caba eta fruitu gorriko konbinatuarekin hartuko ditugu gonbitaduak, ardo beltza, txuria edo
arrosa, garagardoa, freskagarriak eta momentuan hartu nahi dituzten gainerako edariak, 
sasoiko lain txikiekin lagunduko ditugu.
 Urte sasoiaren arabera, merkatuko produktu onenak une egokienean eskainiko dizkizuegu. 
Urte guztian pintxo eta kanape berriak etengabe garatzen joaten direnez, baliteke hemen 
adierazitako snacks batzuk aldatzea:

Izokin ketua labanaz moztuta
Leongo zezina ousain-belar ogiz egindako

Txigorkiekin zerbitzatua
Patatak baratzuri erre kremarekin

Tomate, angurri eta mozzarella albahaka pistouarekin
Hegaluze tar tarea gazpatzo kremarekin

Urdaiazpiko kroketak
Bakailao kroketak

Sasoiko zuku hotz edo beroak
tomatearekin egina, zainzuriekin, bakailoarekin, gazpatxoa...

Otarrainxkak tenpuran
Barazkiak tenpuran bourbon eta Idiazabal kremarekin

Olagarroa plantxan patata errearekin
zizka mizkak

Bakailao azal kurruskatsuak
Itsaski eta azafrai kurruskatsuak

Sarrazeno gari xifl ak

Barra librea oparituko dizuegu eta gainera...
Cocktailari ukitu berezia eman nahi baduzue, show coocking edo garagardo esku-gurdia 

eskaintzen
dizuegu:

Barazki txikiko edo itsaskiko erreki sorta
Ostrak eta cava barra

Askotariko saltsakin foie mi cuit stand-a



bodas

bat

ongi etorri koktela

menua

Marinatutako antxoarekin lasagna hotza gazpatxo euskaldunaren krema arinarekin
Tomate txiki errea txipiroiz betea eta bere zukuan glaseatua, txokoz belztutako arrozaren 

gainean,
Idiazabal gazta saltsarekin

Baratxuri-oliotan konfi tatutako bakailao-solomoa, donostiar erako txangurru eta pil-pil 
saltsarekin

Erregositako eta hezurrik gabeko behi-isatsa, tipulin karamelizatuarekin eta honen zuku
murrizketarekin

Txokolatezko pastela mascarpone krema eta kafearen hosto lehorrekin

Ogi biribil – tomate ogia

Jan-ondorena eta upeldegia

Azpilicueta ardo beltza, Errioxako JDK
Rueda J. D. duen Viña 65 ardo zuria

Sumarroca Brut caba
Illy kafe espresoa eta kopa

Loreak eta inprenta



bodas

bi

ongi etorri koktela

menua

Kukuluak baratxuri oliotan bustita, gazta krema eta bourbon-arekin
Perretxiko eta onddo ravioliak , abakondo eta salteatutako otarrainxka zukuarekin

Legatz-solomo errea, limoikaratuen kontsomearekin eta patata hautsiarekin
Labean erretako arkume lakatua, perretxiko hautsarekin eta Iratiko gazta parmentierrarekin

Krema eta bainila hostopil karamelatua, kakao saltsa eta etxeko izozkiarekin

Ogi biribil – tomate ogia

Jan-ondorena eta upeldegia

Azpilicueta ardo beltza, Errioxako JDK
Rueda J. D. duen Viña 65 ardo zuria

Sumarroca Brut caba
Illy kafe espresoa eta kopa

Loreak eta inprenta



bodas

hiru

ongi etorri koktela

menua

Hegazti mousse-a eta ahate foie grasa, marakuya jele eta hazi pralinearekin

Bieira, otarraixka eta abankando salteatuak, Idiazabal ketuaren gazurarekin

Legatz-solomo errea, molusku zukuarekin eta frijituzko jaki litsak koriandro erara

Zekor masaila tenperatura baxuan egina, piper erretako sukuarekin

Limoi berdez eginiko krema, jogurt izozkiarekin eta bizkotxo arinarekin

Ogi biribil – tomate ogia

Jan-ondorena eta upeldegia

Azpilicueta ardo beltza, Errioxako JDK

Rueda J. D. duen Viña 65 ardo zuria

Sumarroca Brut caba

Illy kafe espresoa eta kopa

Loreak eta inprenta



bodas

lau

ongi etorri koktela

menua

Tigre otarrainxka entsalada ahuakate tartarrearekin eta tomate ozpin-olioa

Abakando erdia labean errea azalore krema eta perrexil pistouarekin

Labean erretako zapoa, zitrikoen eta pistatxoen olio-ozpin saltsa epelarekin

Ahate magreta, hur eta soja saltsan mazeratua

Hostopil eta sagar tarta udare kremarekin eta armañak izozkiarekin

Ogi biribil – tomate ogia

Jan-ondorena eta upeldegia

Azpilicueta ardo beltza, Errioxako JDK

Rueda J. D. duen Viña 65 ardo zuria

Sumarroca Brut caba

Illy kafe espresoa eta kopa

Loreak eta inprenta



bodas

bost

ongi etorri koktela

menua

Abakando entsalada tomate konfi tatuekin, uraza bihotz txirbilak eta bere koralaren saltsa

Tapioka perla ketuekin eta lima airearekin labean erretako otarrainxkak

Labean erretako lupia, usain-belar kremarekin eta itsasoko urazaren zukuarekin

Sarmientotan erretako azpizuna errea patata pure bereziarekin

Arrautza gorringotan eta esnegain freskoan blaitutako torrada karamelatua krema 
izoztuarekin

Ogi biribil – tomate ogia

Jan-ondorena eta upeldegia

Azpilicueta ardo beltza, Errioxako JDK

Rueda J. D. duen Viña 65 ardo zuria

Sumarroca Brut cava

Illy kafe espresoa eta kopa

Loreak eta inprenta


