L'informem que l'horari de servei de menú és de 13 a 16 hores
MENÚ SEMANAL DEL 10 AL 14 DICIEMBRE

MENÚ SETMANAL DEL 10 AL 14 DECEMBRE

NUESTROS PLATOS FIJOS DE LA
SEMANA

ELS NOSTRES PLATS FIXES
DE LA SETMANA

Los lunes PAELLA DE BACALAO (SEGUNDO PLATO)
Los martes LANGOSTINOS A LA PLANCHA
Los miércoles ENTREMESES DE MARISCO
Los jueves PAELLA MARINERA (SEGUNDO PLATO)
Los viernes FIDEUÁ CON ALIOLI

Els dilluns PAELLA DE BACALLÀ (SEGON PLAT)
Els dimarts LLAGOSTINS A LA PLANXA
Els dimecres ENTREMESOS DE MARISC
Els dijous PAELLA MARINERA (SEGON PLAT)
Els divendres FIDEUÀ AMB ALLIOLI

PRIMEROS PLATOS

PRIMERS PLATS

Ensalada a la bilbaína
Rollitos de pavo con ensaladilla rusa
Croquetas de cocido con ensalada
Arroz frito con pollo y verduritas al wok
Macarrones con tomate y albahaca
Garbanzos estofados con calamares y mejillones
Huevos fritos con chorizo y patatas fritas
Marmitako estilo Bermeo
Sopa de ajo a la castellana
Verdura del día

Amanida a la bilbaina
Rotllets de gall dindi amb ensalada russa
Croquetes de carn d'olla amb amanida
Arròs fregit amb pollastre i verduretes al wok
Macarrons amb tomàquet i alfàbrega
Cigrons estofats amb calamars i musclos
Ous fregits amb xoriço i patates fregides
Marmitako estil Bermeo
Sopa d'all a la castellana
Verdura del dia

SEGUNDOS PLATOS

SEGONS PLATS

Bistec de ternera con patatas y pimientos
Pollo a la brasa con finas hierbas
Ossobuco a la piamontesa y arroz blanco
Albóndigas estofadas
Cazuela de pinchos morunos de pavo con piña caramelizada y tacos
de patatas
Librito de lomo en salsa roquefort
Hígado de ternera con ajito y perejil
Colita de rape a la Donostierra
Caldereta de escorpora a la americana
Pescado fresco de playa

Bistec de vedella amb patates i pebrots
Pollastre a la brasa amb fines herbes
Ossobuco a la piemontesa i arròs blanc
Mandonguilles estofades
Cassola de pinxos moruns de gall dindi amb pinya caramel·litzada i
tacs de patates
Llibret de llom amb salsa roquefort
Fetge de vedella amb allet i julivert
Cueta de rap a la Donostierra
Caldereta de escòrpora a l'americana
Peix fresc de platja

POSTRES

POSTRES

Arroz con leche
Natillas con galletas
Cuajada con miel
Pudin de frutas
Helado
Fruta
Flan de huevo
Pastel del día
Manzana al horno

Arròs amb llet
Natilles amb galetes
Quallada amb mel
Púding de fruites
Gelat
Fruita
Flam d'ou
Pastís del dia
Poma al forn

Pan y bebida incluidos

Pa i beguda inclosos

13,00€

13,00€

IVA incluido · servicio terraza SUPLEMENTO 10% · Tenemos a su disposición información de la lista de alérgenos e intolerancias de la carta.
IVA inclòs · servei terrassa SUPLEMENT 10% · Tenim a la seva disposició informació de la llista d’al·lergògens i intoleràncies de la carta.

