L'informem que l'horari de servei de menú és de 13 a 16 hores
MENÚ SEMANAL DEL 18 AL 22 MARZO

MENÚ SETMANAL DEL 18 AL 22 MARZO

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 bilbaína
Melón con jamón de bodega
Sopa de pescadores con arroz
Macarrones de la abuela
Arroz frito con pollo y verduritas a la soja
Purrusalda (Patatas con puerro y bacalao)
Alcachofas a la brasa
Lentejas a la riojana
Huevos fritos con wok de verduras
Verdura del día

Amanida bilbaïna
Meló amb pernil de celler
Sopa de pescadors amb arròs
Macarrons de l'àvia
Arròs fregit amb pollastre i verduretes a la soja
Purrusalda (Patates amb porro i bacallà)
Carxofes a la brasa
Llenties a la riojana
Ous fregits amb wok de verdures
Verdura del dia

SEGUNDOS PLATOS

SEGONS PLATS

Bistec de ternera con patatas y pimientos
Pollo a la brasa a las finas hierbas
Butifarra de payés con judías y panceta
Churrasco de ternera a la brasa
Galta de cerdo al horno de agridulce de naranja
Conejo al ajillo con champiñones y patatas
Codornices a la brasa y secreto ibérico
Emperador a la donostiarra
Cazuela de merluza en salsa verde
Pescado fresco de playa

Bistec de vedella amb patates i pebrots
Pollastre a la brasa a les fines herbes
Botifarra de pagès amb mongetes i cansalada
Xurrasco de vedella a la brasa
Galta de porc al forn de agredolç de taronja
Conill amb alls amb xampinyons i patates
Guatlles a la brasa i secret ibèric
Emperador a la donostiarra
Cassola de lluç en salsa verda
Peix fresc de platja

POSTRES

POSTRES

Cuajada con miel
Manzana al horno
Pudin de frutas
Yogurt artesano
Pastel del día
Fruta
Helado

Quallada amb mel
Poma al forn
Púding de fruites
Iogurt artesà
Pastís del dia
Fruita
Gelat

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.

