MENÚ PER GRUPS – 32 € (IVA inclòs)
Per compartir (1 plat cada 4 persones) / Para compartir (1 plato cada 4 personas)
Pa de coca torrat amb tomàquet
Pan de coca tostado con tomate
Calamarcets a l'andalusa i maionesa de piquill
Calamarcitos a la andaluza con mahonesa de piquillo
Ous estrellats amb foie micuit i sal maldon
Huevos estrellados con foie micuit y sal maldon
Assortiment de croquetes cassolanes amb xips de verdures
Surtido de croquetas caseras con chips de verduras

Segons plats a escollir / Segundos platos a escoger
Llom de bacallà gratinat amb mussolina d'alls tendres
Lomo de bacalao gratinado con muselina de ajos tiernos
Secret ibèric a la brasa amb parmentier de tòfona i daus de formatge macerat
Secreto ibérico a la brasa con parmentier de trufa y dados de queso macerado
Suprema de salmó a la planxa amb oli verge i sal maldon
Suprema de salmón a la plancha con aceite virgen y sal maldon
Filet ibèric amb salsa de ceps acompanyat de mil fulles de patata a la crema
Solomillo ibérico con salsa de ceps acompañado de mil hojas de patata a la crema

Postres
Neules i turrons
Neulas y turrones
Xarrup del dia o Coulant de xocolata
Sorbete del dia o Coulant de chocolate

Begudes/Bebidas
Vi negre Bitxarrako (1 ampolla cada 4 persones)
Vino tinto Bitxarrako (1 botella cada 4 personas)
Aigua o refresc (1 per persona) / Agua o refresco (1 por persona)

MENÚ PER GRUPS – 36 € (IVA inclòs)
Per compartir (1 plat cada 4 persones) / Para compartir (1 plato cada 4 personas)
Pa de coca torrat amb tomàquet
Pan de coca tostado con tomate
Calamarcets a l'andalusa i maionesa de piquillo
Calamarcitos a la andaluza con mahonesa de piquillo
Assortiment de croquetes cassolanes amb xips de verdures
Surtido de croquetas caseras con chips de verduras

Plat de pernil ibèric de gla amb pa de coca amb tomaquet
Plato de jamón ibérico de bellota con pan de coca con tomate

Segons plats a escollir / Segundos platos a escoger
Llom de bacallà a la biscaïna sobre patata fornera amb verduretes
Lomo de bacalao a la vizcaína sobre patata panadera con verduritas
Secret ibèric a la brasa amb parmentier de tòfona i daus de formatge macerat
Secreto ibérico a la brasa con parmentier de trufa y dados de queso macerado
Llobarro nacional a la donosti amb verdures a la brasa
Lubina nacional a la donosti con verduras a la brasa
Filet ibèric amb salsa de ceps acompanyat de mil fulles de patata a la crema
Solomillo ibérico con salsa de ceps acompañado de mil hojas de patata a la crema

Postres / Desserts
Xarrup del dia o coulant de xocolata tebi amb gelat de vainilla
Sorbete del dia o coulant de chocolate tibio con helado de vainilla
Neules i turrons
Neulas y turrones

Begudes/Bebidas
Vi negre Ondarre Rerserva (1 ampolla cada 4 persones)
Vino tinto Ondarre Reserva (1 botella cada 4 personas)
Aigua o refresc (1 per persona) / Agua o refresco (1 por persona)

MENÚ PER GRUPS – 40 € (IVA inclòs)
Per compartir (1 plat cada 4 persones) / Para compartir (1 plato cada 4 personas)
Pa de coca torrat amb tomàquet
Pan de coca tostado con tomate
Calamarcets a l'andalusa i maionesa de piquillo
Calamarcitos a la andaluza con mahonesa de piquillo
Ous estrellats amb foie micuit i sal maldon
Huevos estrellados con foie micuit y sal maldon
Assortiment de croquetes cassolanes amb xips de verdures
Surtido de croquetas caseras con chips de verduras
Plat de pernil ibèric
Plato de jamón ibérico

Segons plats a escollir / Segundos platos a escoger
Llom de bacallà gratinat a la musolina amb ratatouille de verdures amb xoriço
Lomo de bacalao gratinado a la muselina con ratatouille de verduras con chorizo
Secret ibèric a la brasa amb parmentier de tòfona i daus de formatge macerat
Secreto ibérico a la brasa con parmentier de trufa y dados de queso macerado
Saltat de calamarcets amb verduretes acompanyats d'arròs negre salvatge i allioli
Salteado de calamarcitos con verduritas acompañados de arroz negro salvaje y alioli
Espatlleta de xai brasejada al carbó sobre patata fornera
Espaldita de cordero braseado al carbón sobre patata panadera

Postres
Neules i torrons
Neulas y turrones
Xarrup del dia o Coulant de xocolata
Sorbete del dia o Coulant de chocolate

Begudes/Bebidas
Vi negre Añares Rioja Cza (1 ampolla cada 4 persones)
Vino tinto Añares Rioja Cza (1 botella cada 4 personas)
Aigua o refresc (1 per persona) / Agua o refresco (1 por persona)

