Izokin marinatua eta ahuakateko landare-gurina.
Alergenoak: arraina, esnekiak, sulfitoak, glutena, soja.

GASTRONOMO
MENUA

Hummusa, tofu marinatua eta barazkiak.

LEHEN PLATERAK

Alergenoak: fruitu lehorrak, esnekiak, glutena, sulfitoak, arraina, sesamoa,
soja.

Bakailao pil-pil lasagna, saltsa bizkaitarra eta bere larru
frijituak.
Alergenoak: arraina, esnekiak, glutena, arrautza.

Arroz itsaskorra ahate eta teriyaki saltsarekin.
Alergenoak: soja, glutena, sulfitoak.

Bilboko ogia
eta H2O
barne.

21€
10% BEZ BARNE

BIGARREN PLATERAK

Eguneko arraina, ilar zurituen crema, txipiroi eta
piperrauts gozo ozpin-olioarekin.
Alergenoak: arraina, esnekiak, itsaskiak.

Legatza, txanpiñoi deuxelle eta bere salda.
Alergenoak: arraina, esnekiak.

Buztan birrindua, ahuntz gazta hostopila eta apionabo
purea.
Alergenoak: sulfitoak, glutena, arrautza, esnekiak.

Ukondo errea patata-krema eta ozpinetakoen gainean.
Alergenoak: esnekiak, sulfitoak, mostaza.

Pina Colada.
Alergenoak: fruitu lehorrak, esnekiak, glutena, arrautza, soja.

Tiramisua eta kafesne izozkia.
Alergenoak: fruitu lehorrak, esnekiak eta glutena, arrautza,
soja.

Pistatxo bizkotxoa, mugurdi-pasta eta txokolate
zurizko ganachea.
Alergenoak: soja, glutena, esnea eta eratorriak, fruitu lehorrak,

POSTREAK

arrautza.

Mango moussea, galletak eta fruitu gorrien sorbetea.
Alergenoak: esnekiak, glutena, soja, kakahueteak, fruitu lehorrak.

Opilen sorta.
Alergenoak: esnekiak, glutena, soja, kakahueteak, fruitu lehorrak, esnea eta
eratorriak, arrautza, fruitu lehorrak.

Ikusi menu
guztiak
mugikorrean:

Izokin marinatua eta ahuakateko landare-gurina.

ARTXANDA
MENUA

Alergenoak: soja, glutena, sulfitoak.

Arroz itsaskorra ahate eta teriyaki saltsarekin.
Alergenoak: soja, glutena, sulfitoak.

Legatza, txanpiñoi deuxelle eta bere salda.
Bilboko ogia
eta H2O
barne.

Alergenoak: arraina, esnekiak.

Buztan birrindua, ahuntz gazta hostopila eta apionabo purea.
Alergenoak: sulfitoak, glutena, arrautza, esnekiak.

Financier pistatxoa, mugurdi-pasta
eta txokolate zurizko ganatxea.
Alergenoak: soja, glutena, esnea eta
eratorriak, fruitu lehorrak, arrautza.

ESHBI
SLOW
FOOD
Bilboko ogia
eta H2O
barne.

35€
10% BEZ
BARNE
* Menua mahai
osoan
zerbitzatuko da.

26,50€
10% BEZ BARNE
* Menua mahai osoan
zerbitzatuko da.

* ESHBI APERITIBOA*

Keia ketua, leka eta ilarren zukua, perrexil
emultsioarekin.
Alergenoak: arraina, sulfitoak, arrautza eta glutena.

Untxi-gyozak.
Alergenoak: glutena, moluskuak, soja, glutena, sesamoa, sulfitoak, mostaza, arrautza.

Txipiroia parrillan, Zallako tipula morearen gainean eta saltsa beltza.
Alergenoak: moluskuak, sulfitoak, krustazeoak, arraina, esnea, apioa.

Txerrikumea, Euskaltxerri belarria tenperatura baxuan eta sagar
berdea.
Alergenoak: esnekiak.

Esne-izozkia eta kakao-teila kafe eta almendra kremaren gainean,
kakao-kabiarra eta txokolatezko marshmallowa.
Alergenoak: fruitu lehorrak, esnekiak, glutena, soja, arrautza.

