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Gida honek zure eskuetan bukatu badu,
ziurrenik Euskadin egongo zara, edo agian
bisita egitera etortzeko asmoa izango duzu.
Komeni da jakitea gure herrialdera iritsi eta
berehala, gure eskaintza gastronomikoaren
aberastasunak eta aniztasunak kikildu egin
zaitzakeela pixka bat. Izan ere, Euskadin
era askotako establezimenduak aurkituko
dituzu: taberna oso sinpleetatik hasi, eta
pintxo-taberna sofistikatuetara arte; erretegi
tipikoetatik hasi, eta 2 edo 3 Michelin izar
dituzten munduko jatetxe garrantzitsuenetako
batzuetara arte; sagardotegi xumeetatik
hasi eta punta-puntakoak diren nazioarteko
arkitektoek diseinatutako upategietara arte…
Euskadin munduko gastronomia-eskaintza
handienetakoa eta anitzenetakoa dago eremu
geografiko oso txikian. Eskaintza horretan,
gainera, garrantzi handia dute tradizioak eta
bertako produktuek, munduko gainerako leku
gehienetan baino askoz ere handiagoa.
Zer egin halako eskaintza baten aurrean ez
galtzeko, eta nola mugitu eta nola orientatu
jakiteko? Horretarako sortu zen Euskadi
Gastronomika, produktu- eta gastronomiaelkartea, bi letra garrantzitsu jasotzen dituen
zigilu ikusgarri baten bidez identifikatzen
dena: gastronomia hitzari dagokion G letra,
eta kalitatea hitzari dagokion K letra. Gainera,
sardexka bat eta mahatsak ere agertzen dira,
jatearen eta edatearen sinbolo gisa. Zigilu
hori eta gida hau lagungarri izango zaizkizu
zure egonaldian zehar establezimendu
interesgarrienak bereizteko, bertako produktuei
merezi duten ohorea ematen dietenak, tradizioa
eta errezeta tipikoak errespetatzen eta maiz
eskaintzen dituztenak, turistei eta bidaiariei
ongi-etorria eta arreta emateko prest dauden
langileak dituztenak.
Euskadi gastronomia da, eta Euskadi
Gastronomika, gida harez gozatzeko modu
hoberena. Ez irten etxetik gida hartu gabe.
Erabili, markatu, tolestu, gastatu eta irents
ezazu, gozatu zure egonaldiaz eta jan ezazu
euskaldunen herria.

on egin !
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“ B IKAINA”

Hitz horrek deskribatzen du hobekien Basquetourrek,
Turismoaren Euskal Agentziak, argitaratu duen eta
Euskadira bidaiak, bisitak, asteburuko irteerak eta abar
antolatzeko behar den informazio guztia jasotzen duen
“Turismo Enogastronomikoaren Gida” hau. Gida osoa
da, eta gustu eta plan mota guztietara egokitzen da.
Gastronomia gure berezko kulturaren oinarrizko
elementua da, gure tradizioaren zati bat, belaunaldiz
belaunaldi zaindutako eta transmititutako ohituretako
bat. Bizikidetza da, topaleku, laguntasunari gurtza, gure
lurreko elikagai apartak partekatzen diren heinean. Gure
sukaldaritzak protagonismo eta entzute nabarmena du
nazioartean, zenbait sektoretako langile kualifikatuei
esker. Oinarrizkoarekiko leial izanez (lehengaien
kalitatea), ateak eta bideak irekitzen joan dira talentuz
eta irudimenez, ondare bikain baten oinordeko dela
dakienaren zuhurtziaz.
Euskal Gastronomia Akademia,
www.academiadegastronomia.com, irabazi-asmorik
gabeko elkartea da, eta, eratu zenez geroztik (1992ko
martxoaren 13an), honako hauek dira bere erronkak:
gure sukaldaritzari buruz ikertzea, haren bikaintasunak
ezagutaraztea, hura maitatzea eta hedatzea sustatzea
eta tradizioen purutasuna zaintzea. Laburbilduz,
euskal gastronomia gure eguneroko bizitzako albiste
garrantzitsu bihurtzen dugu, gure sukaldaritza-tradizio
apartari bizi eta sendo eusten laguntzeko asmoz, eta,
gure ustez, eginkizun horretarako lagungarri izango da
gida hau.
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Tolosa

D’ELIKATUZ

Odolostea

Oñati
I d iazabal

Arantzazu

SAGARDOETXEA

Ibarra

piperminak

Arrasate- Zumarraga
EZKIO Ordizia
Mondragón
Beasain
legazpi

Aizko

Astigarraga

Aia

Urnieta
Azpeitia

-1

Usurbil

“ezkur-txerri”

N-1

“Kokote”

Donostia

- Pintxo-guneak:
Alde Zaharra, Gros
eta Erdialdea (Errege
Katolikoen kalea eta
San Martzial kalea).
- Azoka tradizionalak:
San Martin eta Bretxa
- Produktu tipikoak:
txangurroa, bakailaoedo legatz-kokotxak,
angulak…
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GR 283
IDIAZABAL
GAZTAREN
IBILBIDEA

salvatierra /
Agurain

Boilurra
Campezo /
Kanpezu

GR 38
ARDOAREN ETA
ARRAINAREN
IBILBIDEA

EUSKADI
ESPERIENTZIA
ENOGASTRONOMIKO ONENA
Hondarribiko baratzeetatik hasi, eta Arabako
Errioxako olibadietara, Bakioko mahastietatik
Getariko kontserba-etxeetara, Añanako gatzagetatik Enkarterrietako gaztandegietara…
Euskadin ibiltzea espezialitate gastronomiko
batetik beste batera pasatzea da, usainez, zaporez eta testuraz betetako mundu batean murgiltzea, antzinako plateretatik hasi eta gastronomia aurrerakoienera arteko platerak bere baitan
hartzen dituen sukaldaritza-eskaintzaz gozatzea,
sasoiko produktuen festan parte hartzea, zaporez eta jakinduriaz inguratzea… Dastatu, miaztu, ukitu, busti, usaindu gure gastronomia. Sabelak gida zaitzala… eta bihotzak eraman!
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Parrila Getarian
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JATETXEAK ETA ERRETEGIAK
------

PUNTA-PUNTAKOAK
------

PINTXOAK
------

SAGARDOA ETA SAGARDOTEGIAK
------
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JAT E T X E A K
G AST RONOMIAREN ALDARE A K
Esaten dutenez, euskaldunek bakarrik hitz egiten
dute janariari buruz jaten ari diren bitartean. Izan ere,
gastronomiarekiko maitasuna eta grina euskaldunen DNAn
daude, haien nortasun-ezaugarri nagusietakoak dira; herrialde
honetan ongi jatea heziera ona izatea bezain garrantzitsua
da. Munduko leku gutxitan daude gurean bezainbat jatetxe
bertako sukaldaritzan espezializatutakoak. Jatetxe horietan,
gainera, lurreko produktuak eta errezeta eta prestatzeko
modu tradizionalak, batzuk eguneratuak eta beste batzuk ez,
izaten dira nagusi.
Hirurogeita hamarreko hamarkadan, ero-kuadrilla batek
“euskal erara” egokitu zituen “Nouvelle cuisine” frantziarraren
printzipioak. XXI. mendearen bigarren hamarkadan, berriz,
Europako sukaldaritza-unibertsitate entzutetsuena eratu zen
Euskadin. Denbora-tarte horretan, perretxikoak bezala ugaritu
dira jatetxeak inguru hauetan, eta bertakoek zein kanpokoek
miretsi egiten dute sukaldari-lanbidea.

Salsifi fosilizatua, arrabaz eta itsas azentuz maneatua (Mugaritz jatetxea)

NON JAN

Ez da kasualitatea estatu espainiarrean hiru Michelin
izar dituzten jatetxeen erdiak Euskadin egotea. Guztira
29 izar daude 20 euskal jatetxetan banatuta. Donostia,
adibidez, munduan kilometro koadroko izar gehien
dituzten hirietako bat da, 25 kilometroko erradioan
16 izar aurkitzeko aukera ematen digun gastronomiaparadisua. Eta ez da ausaren ondorio, ezta ere, lau
euskal jatetxe “The world’s 50 best Restaurants”
zerrendako lehenengo 20 postuetan egotea, eta
kontuan hartu behar da mundu osoko foodie direlakoek
eta egungo gastronomiaren maitaleek gehien
kontsultatzen duten zerrenda dela hori.

K A L I TAT E A
Baina Euskadi bada beste zerbait, izar gastronomikoen
feudo izateaz harago. Etxe, txoko, elkarte gastronomiko
eta, nola ez, jatetxe bakoitzean, otorduak erritual
bihurtzen dira, elikatzeko behar hutsaz gaindi.
Abangoardiako gastronomia dugu alde batetik, eta,
bestetik, produktuaren kalitatea eta tradizioa zaintzea
oinarrizko printzipio eta ia erlijio bihurtzen duten jatetxe
ugari.

Babarrunak “sakramentuekin”
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ERRETEGIAK
Arrantzale-herrietan, hala nola
Getarian, Orion, Ondarroan edo
Lekeition, parrila ketsuek bisitariak
erakartzen dituzte bisiguen,
erreboiloen, sardinen eta abarren
itxurarekin eta usain ederrarekin.
Barnealdean, berriz, behi-azienda
zaharraren txuleta da erretegietako
jaun eta jabe, parrilako sutan lehen
aldiz Tolosan jarritako haragi bikaina.
Haren zaporeaz osoki gozatu nahi
baduzue, gogoan hartu bi aurpegiak
ongi txigortuta eta barrutik gorri egon
behar duela. Eta arrainaren zaporea
ere hobe hartzen da erreketa minimoa
badu, mamitsuago egoten delako.

Txuletaren azoka:
Tolosa (abendua)
Bisiguaren azoka (Orio estilora):
Orio (uztaila)

Casa Julián (Tolosa)
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P U N TA - P U N TA KOA K
E Z DUGU GUK B AKARRIK
ESATEN…
Munduko gastronomia-gida nagusiek
baieztatzen dute. Euskadi izango da, ziurrenik,
gida entzutetsuenen lehen postuetan (*)
dauden chef eta jatetxe gehien dituen lurraldea.
Eta horrek duen garrantziaren erakusgarri,
zenbait chef, hala nola Elena Arzak, Eneko
Atxa eta Martin Berasategi, beren jatetxeen
“sukurtsalak” irekitzen hasi dira Londresen,
Mexikon, Asian… gure sukaldaritzaren eragineremua handiagotuz horrela.

Elena Arzak

NON JAN

MICHELIN
IZARRAK
Akelarre
Chef: Pedro Subijana
Donostia
Arzak
Chefs: Elena y Juan Mª Arzak
Donostia
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THE WORLD’S 50 BEST
RESTAURANTS
nº 06 :
nº 09 :
nº 30 :
nº 38 :
nº 56 :
nº 77 :

Asador Etxebarri
Mugaritz
Arzak
Azurmendi
Nerua
Martin Berasategui

Azurmendi
Chef: Eneko Atxa
Larrabetzu
Martín Berasategui
Chef: Martín Berasategui
Lasarte-Oria

Mugaritz
Chef: Andoni Luis Aduriz
Errenteria

Alameda (Hondarribia)
Andra Mari (Galdakao)
Asador Etxebarri (Atxondo)
Boroa (Amorebieta-Etxano)
Elkano (Getaria)
Etxanobe (Bilbo)
Kokotxa
Donostia
Mirador de Ulía
Donostia
Marqués de Riscal (Elciego)
Mina (Bilbo)
Nerua (Bilbo)
Zaldiaran (Gasteiz)
Zarate (Bilbo)
Zortziko (Bilbo)
Zuberoa (Oiartzun)

REPSOL EGUZKIAK
Akelarre (Donostia) / Arzak (Donostia) / Azurmendi
(Larrabetzu) / Etxebarri, (Atxondo)/ Martín Berasategui
(Lasarte) / Mugaritz (Errenteria) / Nerua (Bilbo) / Zuberoa
(Oiartzun)

Aizian (Bilbo) / Alameda (Hondarribia) / Andra Mari
(Galdakao) / Boroa (Amorebieta-Etxano) / Branka (Donostia)
Casa Urola (Donostia) / Elkano (Getaria)/ Etxanobe (Bilbo)
Etxeberri (Zumarraga) / Fagollaga (Hernani) / Gaminiz
(Zamudio) / Ikea (Gasteiz) / Jolastoki (Getxo) / Kokotxa
(Donostia) / Marqués de Riscal (Elciego) /
Mina (Bilbo) / Mirador de Ulía (Donostia) /
Xarma (Donostia) / Zaldiarán (Gasteiz) / Zortziko (Bilbo)

Agorregi (Donostia) / Aretxondo (Galdakao) / Baserri
Maitea (Forua) / Bideko (Lezama) / Bokado - Mikel
Santamaría (Donostia) / Cubita (Getxo) / Danako (Irun)
El Frontón (Tolosa) / Gure Txokoa, (Zarautz)/ Guría (Bilbo) /
Iriarte (Berrobi) / Kabia (Zumarraga) / Kaia-Kaipe (Getaria)
Lasa (Bergara) / Narru (Donostia) / Ni Neu (Donostia) /
Rekondo (Donostia) / Singular (Irun) / Urgain (Deba) /
Yandiola (Bilbo) / Zarate (Bilbo) / Zelai Txiki (Donostia)

(*) 2017ko edizioetako zerrendak
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Hau guztia bezeroak fidelizatzeko modu bat izan zen hasieran,
gure hirietan, beste hainbat lekutan bezala, ugari ziren tabernetan
eta ardandegietan jateko zerbait eskainiz. Baina Aranburu zelako
bati bururatu zitzaion antxoa bat, oliba bat eta pipermin batzuk
txotx batez lotzea eta horri “Gilda” esatea, eta ederra egin zuen!
Asmakizun horri banderilla esan zitzaion, haiekin duen antzagatik,
eta, gerora, pintxo izenez sinplifikatu zen.
Gaur egun, ehunka egoten dira hiriburuetako zein herri apaletako
tabernetan, mokadutxoz betetako barra koloretsuen bidez
tentatzen gaituztelarik.

PINTXOAK
E G UN DOK O JAKIAK FORMATU TX IKIA N

NON JAN
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GOAZEN
PINTXOAK
JATERA!
Gure gastronomiaren alderdi guztiak ezagutzeko
modu originala eta dibertigarria dira pintxoak.
Taberna, jatetxe edo kafetegi bakoitzak proposamen
desberdinak eskaintzen ditu. Batzuk goi mailako
sukaldaritzakoak dira, oso landuak eta sofistikatuak,
sukaldariaren sormena erakusten dutenak. Beste
batzuek tradizioa hautatzen dute, eta haragia,
arraina, barazkiak eta abar prestatzeko modu
tipikoetara jotzen dute. Barrako pintxo batzuk
eskuz har daitezke, beste batzuk sukaldean
eskatu behar dira, pintxo hotzak eta pintxo beroak
daude… Pintxoek izugarrizko garrantzia hartu dute
gure kulturan, eta ia ezinezkoa da miniaturazko
sukaldaritza-lehiaketarik ez duen herri edo auzo
bat aurkitzea. Nabarmentzeko da, adibidez, Euskal
Herriko Pintxo Lehiaketa; Euskadiko sukaldariez
gainera, Nafarroakoek eta Ipar Euskal Herrikoek
ere parte hartzen dute lehiaketa horretan. Pintxoei
buruzko urteroko biltzar bat ere egiten dugu.

Ez larritu aukera ikaragarriarekin eta, batez
ere, ez bete plater bat pintxoz sartzen
zaren lehen establezimenduan, hori egitera
tentatzen bazaituzte ere.

"Gildas"

Pintxoz betetako barra Donostian

Eskatu edariak lehenbizi, pintxo guztiak
aztertzeko denbora izateko. Begiratu zure
ingurura, eta erreparatu bertako bezeroei,
haiek taberna bakoitzeko espezialitatea
jaten baitute; beraz, zalantzarik izanez
gero, eskatu gauza bera. Eta, noski,
zerbitzariei ere eska diezaiekezu aholkua.
Pintxo hotza bada, barratik har dezakezu
zuzenean; nahiago baduzu pintxo bero bat
jan, arbelean gomendatuta daudenetakoa,
eskatu zerbitzariari. Taberna bakoitzean
pintxo bat edo bi hartu eta itzuliarekin
jarraitzen da normalena. Horixe da
“pintxoak jatera joatea”; ekintza sozial oso
tipikoa da, eta euskal gastronomia dosi
txikietan dastatzeko modu atsegingarria.
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SAGARDOTEGIAK
TXOTX!

NON JAN
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Antzina, sagardotegiak baserriak ziren, beste jarduera batzuen artean sagardoa
egiten zutenak, eta urte osorako edari preziatua erosteko asmoz beratara hurbiltzen
ziren tabernariei edo partikularrei kupeletatik zuzenean dastatzera ematen zietenak.
Dastaketarekin batera, jateko zerbait ematen zieten, etxearen detaile gisa. Bezeroak
gero eta lagun gehiagorekin joaten hasi zirenean, ohitura negozio bihurtu zen.
Orain, urtarriletik apirilera, sasoiko sagardoa eta menu tradizionala dastatzeko
irrikatan dauden lagun-kuadrillaz, familiaz eta turistaz betetzen dira sagardotegiak.

MENUA
Gaur egun, ia berdin-berdina den menua
eskaintzen dute sagardotegi guztiek: bakailaotortilla, bakailao frijitua piper berdeekin eta
behi-azienda zarraren txuletoia parrilan.
Azkenburukoak gazta, irasagar-gozokia eta
intxaurrak izaten dira. Errazioak mahaiaren
erdian jartzen dira, eta mahaikide guztiek
plater beretik jaten dute (bakoitzak bere
sardexkarekin, noski).
Hortik abiatuta, sagardotegi batzuek menu
horren beste aldaera batzuk eskaintzen dituzte.
Batzuek bakailaoa pil-pilean prestatzen dute,
beste batzuek saiheskia eskaintzen dute
txuleta baino merkeagoa den aukera gisa, beste
batzuek arrainak saltsan prestatzen dituzte…
baina aurretik enkargatu behar izaten dira.
Hoberena da, erreserba egitean, espezialitaterik
baden galdetzea, eta hala bada eta talde osoa
ados badago, enkargatzea.

TXOTX!
ERRITUALA!
- Sagardotegi batean bazkalduz edo
afalduz gero, hainbat aldiz altxatzen
gara edalontziak betetzeko, plater baten
eta bestearen artean topa egiteko edo
Txotx! deiarekin irekitzen diren kupelak
dastatzera joateko.
- Txotx! dei eginez, sagardogileak
ordura arte itxita egondako kupelak
irekitzen ditu, eta, kondairaren arabera,
horietan egoten da sagardorik onena.
Une horretan, mahaikideak kupelera
hurbiltzen dira, eta lerro ordenatu bat
osatzen dute. Bakoitzaren txanda
iritsitakoan, sagardo-txorrotaren azpian
jartzen dute edalontzia, lurrera ahalik eta
gutxien botatzen saiatuz.
- Edalontzia ez da goraino bete behar. Bi
hatz sagardo nahikoa da dastatzeko.
Sagardoa trago bakar batean edaten da,
eta edalontzian geratzen diren hondarrak
zorura botatzen dira.
- Sagardoa graduazio ertaina duen edari
alkoholduna da, eta, gehiegi edaten
ez badugu edo beste edari sendoago
batzuekin nahasten ez badugu, espiritua
alaitu besterik ez du egiten. Edonola ere,
sagardotegietara garraio publikoan edo
mikrobusean joatea komeni da, eta, ezin
bada horrela egin, zozketatzea taldeko
nor geratuko den edan gabe.
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EUSKAL KOSTALDEA
------

IDIAZABAL LURRALDEA
------

ARABAKO ERRIOXA
------

SAGARDOAREN LURRALDEA
------

TXAKOLINAREN LURRALDEA
------

AZOKA TRADIZIONALAK
------

MUSEO ENOGASTRONOMIKOAK
------

JARDUERAK ETA ESPERIENTZIAK
------

ENPRESA EKOIZLEAK
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E U S K A L KO S TA L D E A
PORTUEN ZAPOREA
Gure arrantzaleek itsas zabalean harrapatzen eta goizero portuetan deskargatzen
dituzten arrainak euskal gastronomiaren oinarrietako bat dira. Eta horiekin lan
egiten dute portuak eta kostaldea itsasoaren, parrillen eta arrain freskoaren usainez
betetzen dituzten jatetxeek eta erretegiek. Zierbenatik (euskal kostaldearen
mendebaldeko muturra) Hondarribira (Frantziarekin mugan) eta harago, arrantzaportu eta kostako herri ugari daude, eta inoiz probatu dugun arrainik freskoena dasta
dezakegu horietan: Muskiz, Santurtzi, Algorta, Plentzia, Bakio, Bermeo, Mundaka,
Elantxobe, Ea, Lekeitio, Ondarroa, Mutriku, Deba, Zumaia, Getaria, Zarautz, Orio,
Donostia, Pasaia, Hondarribia...

KONTSERBAK
Euskal kostaldea kalitate handiko
antxoak, hegaluzea, hegalaburra…
ontziratzen dituzten kontserba-etxez
beteta dago. Batzuk familia-ustiategi
apalak dira, beren dendak dituztenak
jendeari saltzeko, eta beste batzuk,
berriz, esportaziora bideratutako
enpresa handiak. Batzuek bisita gidatuak
eskaintzen dituzte haiek ezagutu eta
produktuak dastatzeko.
Bermeoko portua

· Berdelaren eguna: Mutriku (apirila)
· Antxoaren eguna: Ondarroa (maiatza)
Getaria (maiatza)
· Arrantza-azoka: Bermeo (maiatza)
· Bisiguaren festa: Orio (uztaila)
· Sardinaren eguna: Santurtzi (uztaila)
· Olagarroaren eguna: Zumaia (iraila)
· Marisko-azoka: Zierbena (urria)
· Txipiroiaren eguna: Lekeitio (urria)

ZER IKUSI
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IDIAZABAL LURRALDEA
ARTELANA DEN GAZTA
Euskal gastronomiaren harribitxietako bat da. Gazta ezagun honek Gipuzkoako
Goierri bailarako herri txiki baten izena hartzen du; Idiazabal Aralar eta Aizkorri-Aratz
parke naturalen artean dago (horiek dira produktu horren ekoizpenarekin lotutako
erreferentziazko lurralde-eremuak). Gaur egun, munduko ardi-gazta hoberenetako
bat da, eta sari eta aintzatespen ugari jaso ditu nazioarteko hainbat lehiaketatan eta
azokatan. Gorbeia parke naturalean (Bizkaia eta Araba artean) ere ekoizten da Idiazabal
gazta, bai eta Nafarroako eta Arabako Lautadako zenbait eremutan ere. Gazta batek
Idiazabal Jatorrizko Deitura jaso ahal izateko, modu tradizionalean egin behar da latxa
ardien edo Karrantzako ardien esne gordinez, arkume-gatzagiz gatzatu behar da eta
gutxienez hiru hilabetez ondu behar da.

IDIAZABAL
GAZTA
egiten duten
eskualdeak

G A Z TA N D EG I A K
Gaztandegi batera bisita egitea
mende luzez ia batere aldatu gabe
egon den bizimodu bat ikustea da.
Artzainek egunero jezten dituzte
beren ardiak (200, 300, 400…
buruko artaldeak), eta eskuz egiten
dute Idiazabal gazta preziatua.
Bisitan, aziendarekin egoteko
aukera izango dugu, animaliak jetzi
ahal izango ditugu, eta baita guk
geuk gazta egin ere, gure arbasoen
lana oso gogorra zela egiaztatuko
dugularik.

Artzain-eguna:
· Ordizia (apirila)
· Aia (apirila)
· Araia (15ko abuztua)
· Amurrio (iraila)
· Legazpi (iraila)
· Agurain (urria)

Idiazabal Gaztaren
lehiaketa:
· Bilbao (ekaina)
· Azpeitia (uztaila)
· Araia (abuztua)
· Plentzia (abuztua)
· Elgoibar (abuztua)
· Legazpi (iraila)
· Ordizia (iraila)
· Bergara (iraila)
· Axpe (iraila)
· Agurain (urria)
· Idiazabal (urria)
· Gernika (urria)
· Ordizia Txapeldun (urria)
· Hondarribia (urria)
· Turtzioz (azaroa)
· Ermua (azaroa)
· Zegama (azaroa)
· Eibar (azaroa)
· Leioa (abendua)
· Elgoibar (abendua)
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ARABAKO
ERRIOXA
AR DO A P ASIO B IHURTZEN DEN TOKIA
Tempranillo barietate noblea, nazioarteko ardogintza-panoramako
goiztiarrena, Errioxako haranekoa dena jatorriz, Arabako Errioxako
mahastizainen eta enologoen musa eta inspirazio da. Mahatsaren
alderdi hoberenak ateratzen dituzte, beratze karbonikoko ardo gisa
zuzenean botilaratuz, zein frantziar edo amerikar haritzezko upeletan
bere potentzial osoa garatzen utziz eta botilan zenbait urtez jalkitzen
utziz, ardo ondu edo erreserbako ardo gisa kontsumitzeko. Ardoa da,
zalantzarik gabe, Euskadin hegoaldetarrena den eta bisitarientzat
zirraragarrienetako eta bizienetakoa den eskualde honetako
protagonista nagusia.

ARABAKO
ERRIOXA

ZER IKUSI
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BODEGAS

Leza (Arabako Errioxa)

Arabako Errioxa 300 kilometro koadro eskas dituen
zerrenda estua da, Toloñoko mendilerroaren eta
Ebro ibaiaren artean dagoena; 15 udalerri biltzen
ditu eskualdeak, eta mahastien hedapena 10.000
hektareatik gorakoa da. Gertuko mendilerroak eguraldi
gogorretik babesten ditu mahastiak, bai eta karezko
lurzoru buztintsuak ere. Bertako klimari eta euri-tasari
esker, eskualde hau bikaina da ardogintzarako.

ARABAKO ERRIOXAKO ARDOAREN
IBILBIDEA
Ibilbide honetan, Arabako Errioxa mahastiei esker eta
mahastiak zaintzeko bizi dela ulertuko du bisitariak.
Upategien, turismoaren, gastronomiaren, arkitekturaren
eta artearen arteko loturak iraultza ekarri du nazioarteko
mahastizaintzako eta ardogintzako panoraman
erakargarrienetakoa den eskualde honetara. Kultura
enologiko honek era askotako zaporeak, paisaiak eta
esperientziak eskaintzen dizkio bisitariari: upategietara
bisitak egitea eta haietan bazkaltzea, Erdi Aroko
udalerrietan ibilbideak egitea, xarma berezia duten
ostatuetara eta establezimenduetara jotzea, ardotan
espezializatutako jatetxeak, enotekak eta museoak
bisitatzea edo ardoterapia-tratamenduak jasotzea,
upeletan bainuak hartuz, gorputza ardoz eta mahatsez
bilduz eta abar. Ardo onaren zaporea, usaina eta soinua
dituen eskualde honek zaporea, kultura, lasaitasuna eta
gozamena batzen ditu.

U PAT E G I A K
Inguruko erliebea malkartsua denez,
ezin izan dira mahasti handiak sortu.
Horren ondorioz, mahastiak dituzten
lurraldeen jabetza ez dago oso
kontzentratuta, eta upategi familiar
asko daude, neurri txiki eta ertainekoak,
ardoa modu tradizionalean ekoizten
jarraitzen dutenak. Erregistratutako
300 upategietako % 80 baino
gehiago horrelakoak direla jotzen da.
Plazer handia da horrelako upategiak
bisitatzea, antzinako usadioen arabera
lantzen direnak. Horietan, giro ona
eta familiarra aurkituko dugu, eta,
gehienetan, ardo-dastaketarekin
batera jateko mokadu goxoak eskainiko
dizkigute, baita bazkaltzeko aukera
eman ere batzuetan.

Uztaberri Eguna: Lapuebla de
Labarca (otsaila)
Upategiak kalean bertan
Ardoaren eta gastronomiaren jaia
Bastida (ekaina)
Mahats-biltzearen jaia
Irailaren erdialdera.
Urte bakoitzean Arabako Errioxako
herri batean egiten da.
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Sagardoaren eguna:
· Usurbil (maiatz)
· Astigarraga (iraila)
· Hernani (iraila)
· Donostia (iraila)

SAGARDOAREN
LURRALDEA
SAG AR-ARDOAREN ERRITU ALA
Sagardoa (sagar + ardoa) sagar-muztioa hartzituz lortzen den ardoa da, eta euskal
baserri askotako ohiko edaria izan da mendetan. Gaur egun, modu naturalean
ekoizten da oraindik, eta sagardotegietan edari hau dastatzea esperientzia
enogastronomiko aparta da. Gure sagardoaren zati handi bat Astigarraga eta
Hernani herri gipuzkoarretan ekoizten da, eta horietako lehenengoan Sagardoaren
Interpretazio Zentroa edo Sagardoetxea dago. Beste leku batzuetan ere ekoizten
da, hala nola Donostia inguruan, Usurbil eta Errenteria udalerrietan adibidez, Goierri
eta Tolosaldean eta Bizkaiko eta Arabako gune jakin batzuetan. Orain gutxi sortu da
"Euskal Sagardoa" jatorrizko deitura; Euskadiko sagarrarekin soilik egindako sagardo
naturalaren kalitatea bermatzen duen ziurtapena da.
SAGARDOAREN
LURRALDEA

ZER IKUSI
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TXAKOLINAREN LURRALDEA
B ES TE EUSKAL ARD OA
Garai batean, euskal geografia osoan, kostaldean zein barnealdeko haranetan, egoten
ziren txakolin-mahatsondoak (txakolin: “etxerako lain”, norberaren kontsumorako
“etxeko ardoa”). Errioxako ardoaren etorreraren eta epidemien ondorioz, kostaldera
mugatu zen, eta XX. mendean, paradoxikoki, unerik ahulenetakoa bizi izan zuen,
ondoren suspertu zelarik. Orain txakolina moda-modakoa da, eta, kostaldean
ekoizteaz gainera, hiru probintzien barnealdean ere lantzen da. Mahatsaren (hondarribi
zuri barietatea) eta lanketaren kalitateari esker, ardo sofistikatu bihurtu da eta mahai
zorrotzenak ere konkistatu ditu. Bikaina da arrainekin eta hasierako platerekin batera
hartzeko edo pintxo-erronda bat laguntzeko.
Ardo gazte, garratz eta bizi hau hiru jatorri-deituratan ekoizten da:
Getariako Txakolina, Bizkaiko Txakolina eta Arabako Txakolina.

T X AKOLINDEGIAK
Txakolin-upategi edo txakolindegi
batera bisita egitea esperientzia
aparta da: mahastietan paseatu,
ardotze-prozesua ezagutu eta
Kantauri itsasoko antxoa batzuk
jango ditugu, euskal ardo gazte
txinpartatsua dastatzearekin
batera. Batzuetan bazkaltzen
geratzeko aukera ere izango dugu.
Ez dira nahastu behar txakolindegiak
(txakolin-upategiak) eta txakolinak
(prezio ertaineko jatetxe bizkaitar
herrikoiak, oilasko erreak eta
errazioak eskaintzen dituztenak,
garagardoz, sagardoz, txakolinez eta
abarrez lagunduta).

Getaria

BIZKAIKO
TXAKOLINA

GETARIAKO
TXAKOLINA
ARABAKO
TXAKOLINA

Txakolinaren eguna:
· Getaria (urtarrila)
· Bakio (martxoa)
· Larrabetzu (martxoa)
· Aia (apirila)
· Amurrio (maiatza)
· Lezama (maiatza-ekaina)
· Okondo (uztaila)
· Zarautz (abuztua)
· Balmaseda (urria)
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Azokak, merkatarien, banatzaileen, abeltzainen, baserritarren, etxekoandreen,
sukaldarien, turisten, txikiteroen, kuriosoen eta abarren topaleku direnak,
estuki lotuta egon izan dira beti gure ohiturekin eta historiarekin. Gernika
azoka-egun batean bonbardatu zuten, Ordiziako azoka duela 500 urte baino
lehenagotik egiten da… azoka da euskaldunen agora.

AZOKA TRADIZIONALAK
PRODUKTUEN
ASTEROK O ZAINDARIA K

GERNIKA

Astelehena
Eskualdeko 100 ekoizletik
gora biltzen dira.
Azoka berezia:
Urriko azken astelehena.

Ordiziako azoka

ORDIZIA

TOLOSA

Asteazkena
Hor zehazten dira
erreferentziazko prezioak
aste osorako. Azoka berezia:
Euskal Jaietan, irailaren 9aren
astean; urteko artzain-gazta
hoberena aukeratzen eta
enkantean jartzen da..

Larunbata
Hiru espaziotan egiten da,
nagusiak Zerkausia eta
Berdura Plaza direlarik.
Azoka bereziak: San Juan,
Tolosa Goxua, Babarrunaren
astea, Txuletoiaren jaia.

ZER IKUSI
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MUSEO
ENOGASTRONOMIKOAK
ELIK ATU EGITEN DUEN T E OR IA
Euskal geografian horrelako espazio moderno eta elkarreragile asko daude,
eta, horietako askotan, teoria, historia eta azalpenak dastaketaz eta
gourmet dendaz osatzen dira.

BESTE MUSEO
INTERESGARRI
BATZUK

IDIAZABAL GAZTAREN
INTERPRETAZIO-ZENTROA

VILLA-LUCÍA
Ardoaren zentro tematikoa

Idiazabal (Gipuzkoa)
www.idiazabalturismo.com

Laguardia (Araba/Álava)
www.villa-lucia.com

IGARTUBEITI MUSEOBASERRIA
XVI. Mendeko baserria da, dolare
bat duena barnean.

SAGARDOETXEA
Euskal Sagardoaren museoa

Ezkio (Gipuzkoa)
www.igartubeitibaserria.eus

D’ELIKATUZ ZENTROA
Dastamena eta osasuna
lantzeko espazio bat.

Astigarraga (Gipuzkoa)
www.sagardoetxea.eus

Likoreen museoa
Amurrio (Araba/Álava )

Gatz Harana
Añana (Araba/Álava )

Ogiaren museoa
Legazpi (Gipuzkoa)

TXAKOLINGUNEA
Txakolinaren museoa
Bakio (Bizkaia)
www. bizkaikoa.bizkaia.eus

Gatzaren museoa
Leintz Gatzaga (Gipuzkoa)

Sosoagako dolarea
eta Marea errota
Lekeitio (Bizkaia)

Ordizia (Gipuzkoa)
www.delikatuz.com

Txokolate-lantegia
Mendaro (Gipuzkoa)

Txokolateixa
Oñati (Gipuzkoa)
www.gastromuseums.com

Eztiaren museoa
Zuia (Araba/Álava )

Idiazabal Gaztaren Interpretazio Zentroa
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Egungo bidaiariak ez dira harrizko lekuko izatera mugatzen. Esperientzietan parte
hartu nahi izaten dute. www.viajesporeuskadi.es web-orriaren bidez, aparteko sentipen
ahaztezinak lortuko eta biziko dituzu: 3 Michelin izar dituen sukaldari batek bere upategia
irekiko digu, artzain batek Idiazabal gazta bat egiten irakatsiko digu izugarri ederra den
paraje natural batean, herri kiroletan jardungo dugu Euskal Herriko txapeldun batekin bere
baserrian bertan, pintxo goxo bat egiten ikasiko dugu edo sukaldaritza-altxorrak aurkituko
ditugu, hala nola urpeko upategietan ondutako oliba-olioak edo ardoak… Dastatu, sortu,
prestatu, zikindu… sentitu benetako Euskadi, lehen begiratuaz harago.

JA R D U E RA K E TA E S P E R I E N T Z I A K
BISITAK B AINO GEHIAGO
AITOR AURREKOETXEA TALOAK
Mungia (Bizkaia)
BASQUE COOLTOUR
Urnieta (Gipuzkoa)
www.basquecooltour.com
BAUSKAIN
Markina-Xemein (Bizkaia)
www.fincabauskain.com
BEIZAMA BIZIA
Beizama (Gipuzkoa)
BLANCA ANTOÑANA
Zarate - Zuia (Araba/Álava)
CAZAVENTURAS
Labastida (Araba/Álava)
www.cazaventuras.com
CRUSOE TREASURE
Plentzia (Bizkaia)
www.underwaterwine.com

JUST FOLLOW ME
ENOAVENTURA
Moreda de Álava (Araba/Álava) Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa)
www.followmesansebastian.com
www.enoaventura.com
GELATI-GELATI
Mungia (Bizkaia)
www.gelatigelati.com

LAPUEBLA KAYAKS
Lapuebla de La Barca (Araba/Álava)
www.lapueblakayaks.es

GERMINADOS KIMUAK
Maruri-Jatabe (Bizkaia)
www.kimuak.es

PEPITA UVA
Laguardia (Araba/Álava)
www.pepitauva.com

GRAN TURISMO RIOJA
Laguardia (Araba/Álava)
www.granturismorioja.com

RACIMO TREN
Laguardia (Araba/Álava)
www.trenturisticolaguardia.com

IKUSNAHI TOURS
Hondarribia (Gipuzkoa)
www.ikusnahi.com

SASAZU
Samaniego (Araba/Álava)
www.sasazu.es

IZARZA, RESTAURANTE
Sondika (Bizkaia)
www.izarza.com

WINE OIL SPA VILLA DE LAGUARDIA
Laguardia (Araba/Álava)
www.hotelvilladelaguardia.com/spa

DESPIERTA TUS SENTIDOS
Gorliz (Bizkaia)
www.despiertatussentidos.net

viajesporeuskadi.es
turismoa.euskadi.eus

ZER IKUSI
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ENPRESA
EKOIZLEAK
P RODUKTUA B ERE JATOR R IAN

KM. 0
Enpresa ekoizleetara bisitak egiteak jatorrizko prozesua
ezagutzeko eta manufakturan zehar egiten diren urratsei
erreparatzeko aukera ematen digu. Gaztandegietan,
magiaren bidez esnea gazta bihurtzen dela ikusiko dugu;
artisau-garagardotegi txikietan, lupulua eta ura batzean
sortzen den nektar apartsuaren lekuko izango gara; erleek
eztiaren ekoizpenarekin lotutako sekretuen berri emango
digute… Euskadin enpresa txiki ugari daude, gero dendetan
eta jatetxeetan aurkitzen ditugun era askotako produktuak
lantzen dituztenak: produktu ekologikoak, eztia, garagardoa,
arraza piriniotarreko behikia, txerrikia eta hestebeteak,
ernatuak, esnekiak…

“0 kilometro” filosofia kontuan
hartzen zen euskal gastronomian
Slow Food kontzeptua sortu
baino askoz ere lehenagotik.
Edonola ere, mugimendu hori
sendoki errotu da Euskadin,
Araban batez ere, eta jatetxe
askok jartzen dute “0 km”
etiketa, bertako eta hurbileko
produktuak erabiltzen dituztela
adierazten duena, bai eta
nekazaritza edo ekoizpen
ekologikotik datozen barazkiak,
ardoak eta era askotako
produktuak ere.
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GOURMET DENDAK
------

ENOTEKAK
------

GOZOTEGIAK
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Euskadin egon ondoren gure lagun maiteei egin diezaiekegun oparirik hoberena
lurralde honetako zaporeen zati bat eramatea da: Astigarragako sagardo-botila
bat, Bizkaiko txakolina, Arabako Errioxako ardo on bat, Azpeitiko inazioak,
Markinako kokoteak, Goya gozotegiko “vasquitos” eta “nesquitas” gozoak,
Añanako gatz poltsatxo bat… Euskadik produktu tipiko asko ditu, edonork poz
handiz jasoko eta gozatuko dituenak. Gourmet denda asko daude, eta haietako
langileek aholku onak emango dizkigute gure senideentzako opari egokienak
aukeratzeko orduan… bai eta guretzako oroigarriak aukeratzerakoan ere!

GOURMET DENDAK
OROIGARRI GOXOENA

KALITATE-BERMEA
“Eusko Label” zigiluak (kalitate hitzaren K letraz
identifikatzen da) kalitatezko lehengaien erabilera
bermatzen duten bertako produktuak bereizten ditu, eta
jatorri-deiturek, berriz, eremu geografiko jakin bateko
kalitatezko produktuak. Honako zerrenda honetan era
askotako produktuak daude. Aukeratu zure gustukoena edo
gustukoenak eta eraman zure etxera gure gastronomiaren
zatitxo bat.

EUSKO
LABEL
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Euskadiko behikia
Ibarrako piparrak
Euskadiko tomatea
Euskadiko babarrunak
Euskadiko uraza
Oliba-olio birjina estra
Euskal baserrietako txerrikia
Arabako patata
Gernikako piperrak
Euskal baserrietako arrautzak
Euskal baserrietako oilaskoa
Euskadiko esneko arkumea
Hegaluzea eta hegalaburra
Eztia
Euskadiko esnea

Ibarrako piparrak

JATORRIDEITURA DUTEN
PRODUKTUAK
·
·
·
·
·
·

Idiazabal gazta
Arabako Errioxako ardoa
Arabako txakolina
Bizkaiko txakolina
Getariako txakolina
Euskadiko sagardo naturala

NON EROSI
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Txakolin-upategiak bisitatu ditugu, Arabako Errioxan mahatsa bildu dugu gure
eskuekin, Txotx! errituan parte hartu dugu sagardotegi batean edo pare batean…
Euskadira egin dugun bidaia bukatzen ari da, baina… zer ardo, zer sagardo
eramango dugu etxera? Euskadiko enoteketan ondo prestatutako langileak
aurkituko ditugu, ardoa maite duenak, eta marka eta urtabe interesgarrienei
buruzko aholkuak emango dizkigutenak gure profilaren, gustuen edo
aurrekontuaren arabera. Jarraitu gure langileen irizpideak, eta, behin etxean
zaudenean, ireki botila bat gure osasunera… Topa!

ENOTEKAK
BAC O EUSKALDUN B IHURTU ZE NE KOA

K U LT U R A- E TA
GASTRONOMIAEREMUAK

Enoteka askotan, ardoa saltzeaz
gainera, kultura-jarduerak ere
gauzatzen dira, eta, maiztasun
handiagoz edo gutxiagoz,
ardoarekin lotutako dastaketak,
hitzaldiak, aurkezpenak,
proiekzioak, mahai-inguruak,
topaketak eta abar antolatzen
dira. Gehienetan, euskal
produktu tipikoz lagundutako
ardo-dastaketak ere egiten
dira jarduera horiekin batera.
Ez ahaztu ardoa kultura dela…
kulturiza gaitezen!
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GOZOTEGIAK
EUSKADIREN AURPEGIRIK GO ZOE NA
Hasiera batean oso zakarrak iruditu arren, euskaldunok ere badugu gure alderdi goxoa.
Bakarrik gaudenean, “nire bihotzeko azukre koxkorra” esaten diogu maite dugun
pertsonari, eta gozotasun handiko adierazpena da hori gure hizkuntzan. Era berean,
ondo gaudenean, gustura, “goxo-goxo” gaudela esaten dugu, eta “gozatzea” zerbait
“gozoago bihurtzea” ere bada. Izan ere, arroz-esnea asmatu zuen lurralde honetan
azkenburuko ugari daude, zein baino zein finagoa: Gasteizko goxua eta “vasquitos” eta
“nesquistas”, Tolosako teilak, zigarrotxoak, xaxuak eta gorrotxak, Bilboko karolinak,
arroz-pastelak eta gurinezko opilak, Mendaroko txokolatea, Bergarako barrubeteak
eta txigorrak, Beasaingo martintxoak, Ordiziako merlitoiak, euskal pastela, Arabak
Errioxako sanblasak, Azpeitiko inazioak, Azkoitiko makarroiak, Markinako kokoteak,
Urduñako gurin-opilak, Donostiako pantxineta, Areatzako guardia zibilak, Segurako,
Gernikako edo Hernaniko tarta, Ermuko pispiluak… eta askoz gehiago! Hurbildu
Euskadi Gastronomikaren bermea duen gozotegietako baten erakusleihora, aukeratu
detaile gozoena norbaiti edo zure buruari oparitzeko, eta senti zaitez goxo-goxo…

Bilboko gozotegi bat
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FITXEN INTERPRETAZIOA
------

ESTABLEZIMENDUEN ZERRENDA
------

UDALERRIEN AURKIBIDEA
------

SALTOKIEN AURKIBIDEA
------

ERREPIDE MAPA
------
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FITXEN
I N T E R P R E TA Z I OA
Planoan aurkitzeko
koordenatua (pag. 232)

Kokapena
Tipologia
Izena

Udalerria

LARRABETZU

8C

NON JAN
JATETXEAK
AZURMENDI

Barrio Legina, s/n - Larrabetzu / T. 94 455 88 66 / www.azurmendi.biz

Kalitatebereizgarria

/ 38

Euskadi
Gastronomikako kidea

Sukaldaritza-mota
Espezialitateak
Establezimenduaren
deskribapena
Prezioak eta
ordutegiak

Michelin
izarra

Repsol
The World’s 50
eguzkia Best Restaurants

Jakiteako
kidea

Goi-mailako autore-sukaldaritza
-----Arrautza alderantziz kozinatuta eta trufatuta – Txangurrua era naturalean, azaloreemultsioa eta -infusioa, arrautza frijituak eta boilurra – Abakando erre azalgabetua belarolioaren eta tipulin-melengaren gainean
-----Michelinen hiru izar eta hainbat sari eskuratu dituen Eneko Atxak zuzentzen duen konplexuan,
bi eremu nabarmentzen dira: punta-puntako jatetxe gastronomikoa eta pret-à-porterra,
merkeagoa eta tradizionalagoa.
------

Erroak menua: 145 € / Adarrak menua: 175 € / Haurrentzako menua: 18€ / Prêt-à-porter menua: 38 €
Ordutegia: igandeetan eta asteartetik ostegunera 13:00-15:15 / ostiral eta larunbatetan 13:00-15:15
eta 20:30-22:15 / Itxita: astelehenetan

ESTABLEZIMENDUTIPOLOGIAK
NON JAN

ZER IKUSI

JATETXEAK

ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIAK

SAGARDOTEGIAK

TXAKOLIN-UPATEGIAK

ERRETEGIAK

GAZTANDEGIAK

PINTXO-TABERNAK

EKOIZLEAK
MUSEOAK ETA
INTERPRETAZIO-ZENTROAK

NON EROSI
GOURMET DENDAK

AZOKAK

GOZOTEGIAK

Oharra: gida egiteko unean indarrean zeuden prezioak, zerbitzuak eta ordutegiak baliozkoak dira akats tipografikorik ez
badago. Establezimenduak edozein unetan alda ditzake aurrez ezer jakinarazi gabe.

ESTABLEZIMENDUAK

14F

A B A LT Z I S K E TA

NON JAN
JATETXEAK
LARRAITZ-GAIN
Larraitz auzoa - Abaltzisketa / T. 943 653 572

Sukaldaritza tradizionala
-----Entsalada epela – Askotariko frijituak – Babarrunak – Baserriko oilaskoa – Txipiroiak plantxan –
Etxeko tarta – Anoak eta plater konbinatuak
-----Jatetxea Aralarko magalean dago, natura betean. Terraza zabala du, Txindokirako ikuspegi
ikusgarriekin, eguraldi ona dagoen egunetan bertan bazkaltzeko.
-----Eguneko menua: 12 € / Karta: 35 € / Asteburuko menua: 18-24 €
Ordutegia: 13:30-15:30 eta 20:00-22:00 / Itxita: asteazkenetan

8G

AC O S TA - Z I G O I T I A

NON JAN
JATETXEAK
ERREKATXO
Mendia, 1 - Acosta-Okoizta / T. 945 464 557 – 665 715 687 / www.errekatxo.eu

Jatetxea
-----Babarrun gorriak sakramentuekin – Olagarro- eta otarrainxka-entsalada epela – Txipiroiak
beren tintan – Tripakiak – Masailak – Etxeko azkenburuak
-----Gorbeiako Parke Naturalean dagoen jatetxe abegikorra. Lehengaiak, sasoiko produktuak eta
betiko etxeko sukaldaritza lehenesten ditu.
------

Eguneko menua: 12 € (ostiraletan eta astelehenetan) / Asteburuko mokadu-karta: 18 €-tik aurrera
Ordutegia: astelehenetan 12:00etatik 23:00etara / astearte eta asteazkenetan itxita / ostegunetan
17:00etatik 23:00etara / ostiraletan 12:00etatik 23:00etara / larunbat eta igandeetan 10:00etatik 23:00etara

15D

ADUNA

NON JAN
SAGARDOTEGIAK
ABURUZA
Goiburu auzoa - Aduna / T. 943 692 452 / www.sidrasaburuza.net

Sagardotegi tradizionala
-----Bakailao-tortilla - Bakailao frijitua piper berdeekin – Txuletoia – Teilak eta zigarroak, intxaurrak
eta gazta. Maiatzetik aurrera, gainera, saiheskia parrilan eta Lumagorri oilaskoa (aurrez
eskatuta)
-----300 lagunentzako jantoki zabala duen sagardotegi tradizionala, erosotasun guztiekin: aire
girotua, berokuntza, ke-erauzgailua, WIFIa, ezinduentzako irisgarritasuna...
-----Karta: 25-30 €
Ordutegia: 20:00-22:30 / Larunbatetan, bazkariak 13:30etik 15:30era / Itxita: igande eta astelehenetan
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ZABALA
Garagartza Baserria - Aduna / T. 943 690 774 / www.rzabala.com

Sagardotegi tradizionala
-----Bakailao-tortilla – Bakailao-solomoa – Ajoarriero bakailaoa – Txuleta parrilan – Gazta, irasagarra
eta intxaurrak
-----Sagardo-sasoian (urtarriletik maiatzera) baizik irekitzen ez duen sagardotegi tradizionala. 120
lagunentzako tokia du, bi jangelatan. Adunako erdigunetik hurbil dagoen landa-eremu xarmant
batean dago.
-----Karta: 25-30 €
Ordutegia: 19:30-22:30 / Ostiral, larunbat eta igandeetan, bazkariak 13:30etik 15:30era / Ez du ixten

14D

AIA

NON JAN
JATETXEAK
GAZTEATEGI
Elkano auzoa, 120 - Aia / T. 943 131 606 / www.gazteategijatetxea.com

Sukaldaritza tradizionala
-----Menestra – Bakailaoa – Paella – Bildots errea – Gazta-tarta
-----Diotenez, Elkano almirantea jaio zen Gazteategiko landa-eremuan dago eta ostatua ere badu, kostalderako
ikuspegi ederrarekin. Euskal sukaldaritza tradizionala eskaintzen du, anoa ederretan zerbitzatuta.
-----Eguneko menua: 11 € / Karta: 20 €
Ordutegia: 12:30-15:30 eta 20:15-22:00

SAGARDOTEGIAK
IZETA
Urdaneta bidea - Aia / T. 943 131 693 / www.izeta.es

Sagardotegi tradizionala eta erretegia
-----Txipiroi- eta ganba-entsalada epela – Barazki-menestra – Bakailaoa saltsa berdean
Haragi eta arrainak parrilan – Etxeko azkenburuak
-----Zarautz eta Aia bitartean, ingurune natural ederrean dagoen sagardotegi-erretegia. Euren
sagardoa egiten dute, eta sagardotegiko jangela, gela nagusia eta jangela pribatua dituzte.
Haurrentzako jolas-parkea ere badago.
------

Eguneko menua: 10,50 € (kafea barne) / Karta: 30-35 € / Sagardotegiko menua: 32 € / Menu berezia 18 € (edaria aparte)
Ordutegia: 12:30-15:30 eta 20:00-22:30 / Itxita: astelehenetan egun osoz eta astearte gauetan

SATXOTA
Santio Erreka 3 - Aia / T. 943 885 738 / www.sidreriasatxota.com

Sagardotegi tradizionala
-----Bakailao-tortilla – Sardina zaharra – Bakailaoa piperrekin (pil-pilean edo tomatearekin, aurrez
eskatuta) - Txuleta parrilan – Gazta, sagar-gozokia eta intxaurrak
-----Sagardotegi tradizionala da, baina, asteburuetan, jatetxe gisa irekitzen du. Bisita gidatua eta
dastaketa egiteko programa zabala du. Orioko tren-geltokitik kilometro batera dago.
------Sagardotegiko menua: 29 € / Menu bereziak (txangurrua, bildotsa burduntzian, txerrikumea...): 32 €
Ordutegia: 13:00-15:00 eta 20:00-22:30 / Ostiraletik igandera irekitzen du (udan egunero egoten da irekita)

ESTABLEZIMENDUAK

15F
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ALEGIA

NON JAN
JATETXEAK
ROUTE 33
Polígono Bazurka, 1 - Alegia / T. 943 698 604 / www.hogeitahamahiru.com

Sukaldaritza tradizionala, autore-ukituekin
-----Perretxiko-raviolia foiearekin – Txipiroi-entsalada tomate errearekin – Txangurruz betetako
legatza Tolosaldeko antxume errea – Ogiberriko azkenburuak (pantxineta, tarta izoztua…)
-----Aisialdirako eta gastronomiarako espazio zabala: Lukasek zuzendutako gourmet-denda, Ogiberriren
okindegia, ogiaren museoa eta taberna-jatetxea (pintxoak, anoak, ogitartekoak eta karta).
-----Eguneko menua: 15 € / Karta: 30-35 € / Asteburuko menua: 22 €
Ordutegia: Sukaldea etenik gabe irekita 05:00etatik 00:00etara

10I

ALEGRÍA - DULANTZI

NON JAN
JATETXEAK
ERAUSQUYN MESÓN
Arrabal, 22 - Alegría-Dulantzi / T. 945 420 039 / www.erausquyn.com

Sukaldaritza ekologikoa, bertako produktuekin prestatua, slow food eta 0 kilometro erako
sukaldaritzaren ildoan
-----Sasoian sasoiko barazkiak – Kantauriko arrain freskoak – Barazki ekologikoak Baratzeak uneanunean eskaintzen duena – Maeztuko landako oiloaren arrautza boilurrarekin eta patata-kremarekin
-----Arabako jatetxerik zaharrena da, 1806an sortua. Arabako Lautadan dago, eta hainbat turismogune
interesgarri ditu hurbil, hala nola Aialako Andre Mariaren baseliza, Henaioko kastroa...
-----Eguneko menua: 10 € / Karta: 30-35 € / Asteburuko menua: 20 € / Dastatzeko menua: 35 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:30-23:30 / Afariak ostiraletan eta larunbatetan soilik / Astelehenetan itxita

14D

ALKIZA

ZER IKUSI
EKOIZLEAK
INAZIO URRUZOLA TXAKOLINA
Garaikoetxea Baserria, Arana Bailara - Alkiza / T. 605 758 572 / www.inaziourruzola.eus

Txakolin-ekoizpena eta enoturismoa
-----Inazio Urruzola txakolina
-----Tolosaldeko txakolin-upategi bakarrak mahastietarako bisitaldiak antolatzen ditu. Bisitaren bukaeran,
bertako txakolina eta zonaldeko produktuak dastatzeko aukera eskaintzen du XIV. mendeko
Garaikoetxea baserrian.
-----Bisitetarako ordutegia: adosteko / Urte osoan irekita
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6D

ALONSOTEGI

NON JAN
JATETXEAK
ALBOKAK
Parque empresarial Arbuio - Alonsotegi / T. 94 498 23 70 / www.albokakjatetxea.com

Sukaldaritza tradizionala, autore-ukituarekin
-----Txuleta – Odolki-hostopila – Mendrezka-entsalada – Entsalada epela – Arraina labean
-----Jatetxea Kadaguako korridorean dago, Loiuko aireportutik 15 minutura. Ezkontzetan, lehen jaunartzeetan
eta antzeko ekitaldietan espezializatuta dago. Kongresutarako areto eta egongela zabalak ditu.
-----Eguneko menua: 10 € / Karta: 35-40 € / Asteburuko menua: 13 € / Sagardotegiko menua: 24 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:30-22:45 / Itxita: igande eta jaiegunetan

ERRETEGIAK
POTXOLO
Camino Pagasarri Km.3 - Alonsotegi / T. 94 633 80 23 / www.ordaola.es

Etxeko sukaldaritza, baserriko produktuekin prestatua
-----Benetako arrautzak – Baserriko oilaskoa – Baserriko untxia – Baserriko bildotsa – Babarrun-janak
-----Ordaolako landetxearen erretegia. Pagasarriko magalean dago, natura betean, eta ikuspegi ezin
ederragoak ditu. Kokaleku estrategikoa, Bilbotik eta BECetik hurbil.
-----Eguneko menua: 15 € / Karta: 15-20 € / Asteburuko menua: 18 €
Ordutegia: 13:00-15:30

7G

A LT U B E ( Z U I A )

NON JAN
JATETXEAK
ALTUBE
Autopista AP-68. Km. 36 (Area de Servicio) - Altube-Zuia / T. 945 43 01 73 / www.hotelashotelesaltube.com

Sukaldaritza tradizionala, produktuan oinarritua
-----Babarrun gorriak sakramentuekin – Onddo-nahaskia – Bakailaoa Bizkaiko erara – Bakailaoz
betetako piperrak - Goxua
-----Jatetxea AP-68 autobideko Altubeko zerbitzugunean dago. Guztiz hornitutako 14 logelako hotela ere
badu, eta wifia doan. Kafetegia egunean 24 orduz egoten da irekita.
-----Eguneko menua: 13,95 € / Karta: 18,95 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:00-23:00

ZUIA CLUB DE GOLF
Ctra. Vitoria-Bilbao, salida 22 - Altube-Zuia / T. 945 43 09 22 / www.zuiagolf.com

Sukaldaritza tradizionala
-----Arabako babarrun gorria sakramentuekin – Txerri-masailak Portoko ardoarekin – Legatza
Donostiako erara – Iberikoz betetako zerba-orrimamiak – Etxeko arroz-esnea
-----Golf-klub ikusgarri —9 zulo, 5.600 metroko ibilbidea eta 17 hektareako zabalera ditu— bateko jatetxea.
Ingurune naturalean dago, Gorbeia barrenean, Zuia eta Urkabustaitz bailarei begira.
-----Eguneko menua: 11,95 € / Karta: 15-20 € / Asteburuko menua: 16 € / Haurrentzako menua: 7 €
Ordutegia: 08:30-19:00 (udan 21:00ak arte)

ESTABLEZIMENDUAK

NON EROSI
GOURMET DENDAK
ALTUBE
Autopista AP-68. Km. 36 (Area de Servicio) - Altube-Zuia / T. 945 430 173 / www.hotelashotelesaltube.com

Arabako Errioxako ardoak – Bizkaiko txakolina – Gipuzkoako eta Bizkaiko sagardoa – Gasteizko
bonboiak – Euskal Herriko produktuak oro har
-----Txangurru-entsalada epela – Zapoa eta kokotea parrilan – Ahate-magreta foiearekin – Txuletoia
parrilan – Baserriko oilaskoa, Eusko Labelduna
-----Altubeko gunean dagoen denda hau 24 orduz egoten da irekita. Arabako, Bizkaiko, Gipuzkoako eta
Nafarroako produktuen aukera zabala eskaintzen du, bai eta orotariko elikagaiak ere.
Ordutegia: astelehenetik igandera
24 orduz irekita

14 F

A LT Z A G A

NON JAN
SAGARDOTEGIAK
OLAGI
Urrutibera Baserria (Herriko Plaza) - Altzaga / T. 943 887 726

Sagardotegiko menua eta sukaldaritza tradizionala
-----Txangurru-entsalada epela – Zapoa eta kokotea parrilan – Ahate-magreta foiearekin – Txuletoia
parrilan – Baserriko oilaskoa, Eusko Labelduna
-----Altzagako udalerri txikian dagoen Olagi sagardotegi berria eta abegikorra da, bertako sagardoa
ekoitzi eta botilatzen duena. Alboan 4 logela bikoitzeko landetxea ere badu.
-----Eguneko menua: 11 € / Karta: 25-30 € / Asteburuko menua: 17-20 € / Haurrentzako menua: 12 €
Ordutegia: 13:00-15:00 eta 19:30-22:00 / Itxita: astelehen gauetan eta astearteetan

8D

A M O R E B I E TA - E T X A N O

NON JAN
JATETXEAK
BOROA
Boroa auzoa, 11 - Amorebieta-Etxano / T. 94 673 47 47 / www.boroa.com

Goi-mailako sukaldaritza, Euskal Herrikoa, modernoa eta sortzailea
-----Hegalabur-dadoak eta erremolatxa Azpigorri gaztaren krematsuarekin – Ostra errea mihilu
dardartiaren gainean, limoi-saltsan eta Baeriko kabiarrarekin – Bakailao-dastatzea
-----Jabier Gartzia chefak zuzentzen du Michelin izar bat duen jatetxe ospetsu hori. XV. mendeko
baserri eder batean dago, natura, tradizioa eta abangoardiako sukaldaritza bat eginda.
------

Karta: 60 € / Bizkargi menua (astekoa): 38,60 € / Txindoki menua (dastatzeko): 99 €
Ordutegia: bazkariak: 13:00-15:30 / afariak (astelehenetik ostegunera): 19:30-21:30 / afariak (ostiraletan eta
larunbatetan): 20:30-22:30
Itxita: igande gauetan
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JAUREGIBARRIA
Barrio Bideaur, 4 - Amorebieta-Etxano / T. 94 630 16 32 / www.jauregibarriajatetxea.com

Sukaldaritza tradizionala ukitu berritzailearekin
-----Sasoiko barazkitxo salteatuak – Legatz-kokotxak plantxan txangurruaren gainean – Bakailaodastatzea – Abere larriaren txuleta – Itsasoko arraina
-----1803an eraiki zen eta lorategi botaniko batean dagoen baserrian jarduten du Beñat Ormaetxea
chefak. Espainiako chef gazteen VII. lehiaketa irabazi zuen, Geugaz Jan taldeko kidea da eta slow
foodari lotuta aritzen da.
------

Eguneko menua: 17 € / Karta: 50 € / Menu berezia: 28,60 € / Dastatzeko menua: 39,60-71,50 €
Ordutegia: 13:00-16:00 (ostiral eta larunbatetan, 21:00 - 23:00) / Tabernako zerbitzua: 11:00-21:00 (ostiral eta
larunbatetan, 10:00-00:00) / Itxita: astelehenetan

10C

AMOROTO

NON JAN
JATETXEAK
IBAI-GANE
Ugaran auzoa - Amoroto / T. 94 684 13 59 / www.ibai-gane.com

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Bakailao-entsalada - Legatz-solomoa kokotxa eta txirlekin – Txuletoia Sasoian: pagauso-bularkiak
txingarreztatuta, orein-txopa errege-sagarraren purearekin, onddoak...
-----Familiako jatetxea da; gaur egun hirugarren belaunaldiak zuzentzen du negozioa. Lorategia eta
umeentzako jolas-gunea ditu, bai eta upategi girotua ere, ardo-aukera zabala kontserbatzeko.
-----Karta: 30 € / Asteburuko menua: 30 € / Haurrentzako menua: 12 €
Ordutegia: 11:00-19:00 / Itxita: astelehenetan

6F

AMURRIO

NON JAN
JATETXEAK
ARENALDE MAITEA
Cerrajería, 1 - Amurrio / T. 945 892 426 / www.arenaldemaitea.com

Euskal sukaldaritza eguneratua
-----Hegaluze-mendrezkaren eta piperradaren entsalada – Onddo eta bildots-masaila salteatuak
– Bakailao-kokotxak saltsa berdean edo plantxan – Txuletoia arte-txingarretan erreta eta
hornigaiekin
-----Baserria goitik behera berrituta dago eta erraz iristen da bertara. Gasteiztik 20 minutura eta Bilbotik
30 minutura dago, natura-ingurunean. Zeremonia zibil eta erlijiosoak egiten dira jatetxean bertan.
-----Eguneko menua: 12 € / Karta: 35-40 € / Asteburuko menua: 25 € / Arenalde menua: 36 € / Babarrun-jana: 25 €
Ordutegia: astelehenetik ostegunera: 11:00-18:00 / ostiral eta larunbatetan: 11:00-01:00 / igandeetan: 11:00-20:00

BIDEKO
Barrio Bideko, s/n - Amurrio / T. 945 890 633 / www.restaurantebideko.com

Jatetxea
-----Patata- eta bakailao-xerrak gatzatu-kremarekin eta bere pil-pilarekin – Zapoa plantxan «begihandi»
tallarinekin eta saltsa beltzarekin – Esneko bildotsaren besoa tenperatura baxuan konfitatua
------

ESTABLEZIMENDUAK
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Aialako bailara betean dago Bideko baserria (XVII. mendekoa), Gorbeia mendigunearen eta Gorobel
mendilerroaren begiradapean. Ezin hobea ospakizunetarako (egunean ezkontza bakarra).
-----Eguneko menua: 15,80 € – Menu erdia: 10 € / Karta: 50 €-60 € / Asteburuko menua: 43 €
Ordutegia: astelehenetik ostegunera 11:00etatik 18:00etara / ostiral eta larunbatetan 11:00etatik 01:00era /
igandeetan 11:00etatik 18:00etara.

NON EROSI
GOURMET DENDAK
MARITIERRA
Avda. Ayala, 6 - Amurrio / T. 945 891 750

Elikadura ekologikoa eta artisautzakoa
-----Sasoian sasoiko fruta eta barazkiak – Elikadura ekologikoko eta artisautzako produktuak – Higieneeta edertasun-produktuak – Barazki ekologikoen kontserbak – Zukuak, irabiatuak, esnekiak
-----Maritierra elikadura ekologikoan eta artisautzakoan espezializatuta dago. Sasoian sasoiko fruta eta
barazkiak eta produktu ekologikoak eskaintzen ditu, eta bizitza osasungarriari buruzko hitzaldiak
eta jarduerak antolatu.
-----Ordutegia: astelehenetik ostiralera: 09:00-14:00 eta 17:00-20:00 / larunbatetan: 10:00-14:00 / igandeetan itxita.

15D

ANDOAIN

NON JAN
JATETXEAK
TXERTOTA

San Esteban Auzoa - Andoain / T. 943 590 721 / www.txertota.com

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Pikillo- eta otarrainxka-entsalada – Arroz melenga ganbekin eta txirlekin – Erreboiloa parrilan
Bakailaoa pil-pil erara tenperatura baxuan – Antxume errea
-----Baserri eder batean eta natura betean kokatutako jatetxea. Lorategi zabalak, aparkalekua eta 6
logelako landetxea ditu.
-----Karta: 35-40 € / Haurrentzako menua: 18 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:30-22:30

12H

ARAIA

NON JAN
JATETXEAK
ZUBIGAIN

Presalde, 4 - Araia / T. 945 304 794 / www.zubigain-taberna.com

Eskola zaharreko sukaldaritza klasikoa, modernitate-ukituekin
-----Kaxola tipikoak (hankak, tripakiak, muturrak) – Txipiroiak plantxan tipula karamelutuarekin – Bakailaokokotxak txirlekin – Azpizun-milorria foiearekin eta onddoekin – Gatzatu-tarta (espezialitatea)
-----Araiako erdigunean, menuez eta kartaz gain, kaxolak eta ogitartekoak ere aurkituko dituzu.
Udazkenean ehizari, onddoei… buruzko jardunaldi gastronomikoak antolatzen dituzte...
-----Eguneko menua: 10 € / Karta: 20-25 € / Umeentzako menua (asteburu eta jaiegunetan): 10 € / Menu gastronomikoa: 18 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 21:00-23:00 / Barra 09:00etatik 23:00etara dago irekita
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SAGARDOTEGIAK
ARAIA

Santsaerreka, 26 - Araia / T. 945 304 763 / www.sidreriaaraia.es

Sagardotegi tradizionala eta erretegia
-----Sagardotegiko menua – Otarrainxkak sagardotan – Onddoak – Zapoa parrilan – Etxeko azkenburuak
-----Sagardotegia 2006an ireki zuten, eta sagardotegiko menu tipikoa eskaintzen du (bakailao-tortilla,
bakailao frijitua, txuletoia, gazta, irasagarra eta intxaurrak), bai eta espezialitateak ere, hala nola
okelak eta arrainak txingarretan erreta.
-----Karta eta sagardotegiko menua: 30-35 €
Itxita: astelehenetan

14F

ARAMA

NON JAN
JATETXEAK
ARAMAKO OSTATUA
Herriko Plaza - Arama / T. 943 888 953 / www.aramako-ostatua.com

Sukaldaritza orekatua, ukitu begetariano eta nazioartekoekin, eta plater beganoak
-----Fruitu lehorren eta ahuntz-gaztaren entsalada – Alga eta hazien entsalada kurruskaria – Izokin
ketuzko rissotoa - Txipiroiak berakatz eta perrexil majaoarekin – Hanburgesa begetala - Ogitartekoak
-----Anne Otegi gazteak zuzentzen du ingurune lasai eta erlaxagarrian dagoen jatetxe hau. Landagiroa, udako terraza eta arreta pertsonalizatua, lokal abegikor eta etxekoan.
-----Eguneko menua: 11 € / Karta: 15-20 € / Asteburuko menua: 18 € (edaria aparte)
Ordutegia: 11:00-22:00 / Itxita: astelehen gauetan

10F

ARAMAIO

NON JAN
JATETXEAK
UNZUETA
Zabola Auzoa, 2 (Ibarra) - Aramaio / T. 945 445 095

Sukaldaritza tradizionala
-----Bakailao-tortilla – Askotariko frijituak – Txuleta eta arraina parrilan – Bakailao frijitua piperrekin
eta tipularekin – Etxeko flana
-----Jatetxe-sagardotegi horrek ostiraletik igandera eta jaiegunetan baino ez du irekitzen. Okela eta
arrainak parrilan eta sagardotegiko menua eskaintzen ditu. Aparkalekua, jantoki zabala, terraza estalia
eta aire zabaleko terraza ditu.
-----Karta: 25-30 € / Sagardotegiko menua: 31 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:00-22:30 / Itxita: astelehenetik ostegunera

ERRETEGIAK
ITURRIETA
Arragaz Auzoa (Ibarra) - Aramaio / T. 945 445 385

Sagardotegiko menua eta euskal sukaldaritza
-----Bakailaoa – Txuletoia parrilan – Zerba-orrimami beteak – Arrainak parrilan – Idiazabal gazta,
irasagarra, intxaurrak
------

ESTABLEZIMENDUAK

Arraga auzo txikian, ingurune naturalean dago erretegi-sagardotegi hau. Urtean orotariko ekitaldiak
antolatzen ditu: musika zuzenean, haurrentzako jarduerak...
-----Karta: 31 € / Haurrentzako menua: 13 € / Sagardotegiko menua: 30-35 €
Ordutegia: 13:30-15:30 eta 20:00-22:30

PINTXO-TABERNAK
EKI
Pedro Ignacio Barrutia, 9 (Ibarra) - Aramaio / T. 945 445 988

Pintxoak, anoak, hanburgesak, entsaladak, burritoak, plater konbinatuak...
-----Eki olagarroa – Piperrada- eta perretxiko-nahaskia – Olagarro-, gula- eta perretxiko-entsalada –
Upategiko urdaiazpikoa – Asteburuko platera
-----Eki bizitza handiko taberna da, eta, pintxoez gain, premium gin-tonic ederrak har daitezke.
Asteburuetan zuzeneko kontzertuak eta askotariko jarduerak antolatzen dituzte. Ostegunetan,
pintxo-potea.

ZER IKUSI
EKOIZLEAK
ALDEKO EZTIA
Uribarri auzoa, 12 - Aramaio / T. 945 445 187 / www.gorbeiaeuskadi.com

Ezti-ekoizpena
-----Basoko eztia – Lore anitzeko eztia
-----Aldeko Eztian bisita gidatuak egin daitezke upategira, eztia egiteko prozesua ikusi eta ulertzeko.
Gainera, bertako eztiak dastatu eta erosteko aukera dago.
------

Ordutegia: 10:00-13:00 eta 15:00-18:00 / Erlauntza ikusi egin daiteke maiatzetik urrira bitartean, ordua eskatuta

GAZTANDEGIAK
ATXETA BASERRIA
Olaeta, 42 - Atxeta baserria - Aramaio / T. 615 742 783

Gazta-ekoizpena
-----Idiazabal jatorri-deiturako gazta
-----Gaztandegi tradizional hori Arabako bailararik bukolikoenetako batean dago. Gipuzkoako Deba Goiena
eskualdearekin mugan, bere instalazioetarako bisita gidatuak antolatzen ditu, ordua eskatuta.
-----Ordutegia: aurretiko hitzordua (urtarriletik abuztura)

8E

A R E AT Z A

NON JAN
PINTXO-TABERNAK
THE QUIET CORNER
Kristo kalea, s/n - Areatza / T. 94 612 17 50

Pintxo eta anoen taberna
-----Mendrezka-entsalada – Ukondo errea aza gorri salteatuarekin eta patatekin – Olagarroa
plantxan – Askotariko Thate saltxitxak – Idiazabal gazta – Kafe irlandarra
------
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Quiet Corner «euskal-irlandar esperientzia bat da, Areatzan, Bizkaia sakoneko udalerri txiki
xarmagarrian kokatuta». Zuzeneko emanaldiak antolatzen ditu urtean zehar.
-----Astelehenetan ixten du

10F

A R E T X A B A L E TA

NON JAN
JATETXEAK
TABERNA BERRI
Durana, 26 - Aretxabaleta / T. 943 792 067

Sukaldaritza tradizionala
-----Bakailao-entsalada tradizionala – Galeper-entsalada – Oreina Portoko ardo-saltsan – Torrada
karamelutua – Piku-izozkia
-----Taberna Berri Aretxabaletaren erdigunean dago eta 1959an ireki zuten. Sukaldaritza tradizionala
eskaintzen du, modernitate-ukitu txikiekin. Ardotan espezialistak dira eta askotan antolatzen
dituzte dastaketak.
-----Karta: 35 € / Eguneko menua: 10 € / Asteburuko menua: 25 € / Haurrentzako menua: 4 €
Ordutegia: 12:30-15:30 eta 21:00-23:00 (afariak ostiral eta larunbatetan bakarrik)

PINTXO-TABERNAK
TABERNA BERRI
Durana, 26 - Aretxabaleta / T. 943 792 067

Pintxoak eta sukaldaritza tradizionala
-----Sagar-milorri karamelutua – Onddo-martinia – Bakailao-brandada – Itsas trikuak – Itsaski-koktela
-----Taberna Berri (ikusi aurreko koadroa) taberna ere bada eta pintxo-aukera zabala eskaintzen du.
Egun osoan egoten da irekita, 08:30etik 21:00etara

10I

ARGOMANIZ

NON JAN
JATETXEAK
PARADOR DE TURISMO DE ARGOMANIZ
El Parador, 14 - Argomaniz / T. 945 293 200 / www.parador.es

Sukaldaritza tradizionala
-----Pintxo-dastaketa – Club Ranero bakailaoa – Zezen-buztana Idiazabalekin gainerreta – Oreinsolomo marinatua tipulin glaseatuekin – Goxua
-----Argomaniz Paradorea 2009an berritu zuten eta XXI. mendeko erosotasun guztiak eskaintzen ditu,
baina ingurunearekin bat eginda. Mende zenbait dituen defentsarako dorrea ere badu. Autore-ukitu
txikiak dituen sukaldaritza.
----Kartako menua: 18,50 €, 22,50 € eta 29 € / Karta: 30 € / Menu tradizionala: 40 € / Haurrentzako menua: 14 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:00-23:00

ESTABLEZIMENDUAK

11F
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A R RASAT E - M O N D RAG Ó N

NON JAN
JATETXEAK
ARTEAGA
Garagartza auzoa, 37 - Arrasate / T. 943 711 881 / www.arteagalandetxea.com

Sukaldaritza tradizionala
-----Itsaski-entsalada tradizionala – Onddo-nahaskia – Bisigua labean – Behi edo idi zaharraren txuleta
– Buztana saltsan
-----Jatetxea eta landetxea hartzen dituen baserri historiko zaharberritu batean dago, ingurune natural
paregabean. Sukaldaritza tradizional soila eta zintzoa eskaintzen du.
-----Karta: 40-50 €
Ordutegia: 12:30-15:30 (afariak ordua eskatuta soilik, ostiral eta larunbatetan)

ERRASTIKUA
Bedoña auzoa, 18 - Arrasate / T. 943 791 013

Sukaldaritza tradizionala
-----Babarrun gorriak sakramentuekin – Txerri iberikoaren masailak - Potxak olagarroarekin – Etxeko flanak
-----Errastikua Bedoña auzoan dago, natura betean, eta bere baratzea dauka, jatetxean bertako
barazkiak erabiltzeko. Sukaldaritza makrobiotikoko platerak ere eskaintzen ditu.
-----Eguneko menua: 12 € / Karta: 40-45 € / Asteburuko menua: 22 € / Haurrentzako menua: 12-15 €
Ordutegia: 12:30-16:00 / ostiral eta larunbatetan 20:00-23:00.

HILARIÓN
Larrea plaza, 5 - Arrasate / T. 943 770 169 / www.restaurantehilarion.com

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Entsalada epela iberiko kurruskariarekin – Hilarion legatz betea – Azpizun-milorria foieaz beteta,
onddo-saltsarekin eta sagar-purearekin – Bieira- eta ganba-krepeak
-----Eguneko menuan dagoen plater-aukera zabalagatik da ezaguna Hilarion. Gainera, Debagoieneko
jardunaldi gastronomikoetako ohiko partaidea da.
-----Eguneko menua: 11,80 € / Karta: 30-35 € / Asteburuko menua: 19,50 € / Dastatzeko menua: 21,50 €-tik aurrera
Ordutegia: 13:30-15:30 (afariak ostiral eta larunbatetan bakarrik)

SANTA ANA
Uribarri, 37 - Arrasate / T. 943 794 939 / www.santaanamondragon.com

Sukaldaritza tradizionala, autore-ukituekin
-----Patea pasekin – Amuarrain eta izokin ketuak – Onddo-entsalada – Bieira- eta otarrainxkaentsalada – Txuletoia – Ehizakiak (sasoian)
-----Natura betean dago, eta bailararako ikuspegi ederrak ditu. Iñaki Pildainek sukaldaritza
pertsonalizatua eskaintzen du, egun berezietarako hitzartutako menuekin. Aparkaleku propioa du,
eta umeentzako gunea. Hotela ere bada.
-----Eguneko menua: 16,50 € / Karta: 45 € / Asteburuko menua: 22 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:30-22:00 / Itxita: igande gauetan (kafetegia irekita egoten da)
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UXARTE
Udala auzoa, 12 - Arrasate / T. 943 791 250 / www.uxarte.es

Sukaldaritza tradizionala
-----Baratzeko barazki-panatxea – Etxeko askotariko frijituak – Legatza saltsa berdean kokotxekin
eta txirlekin – Idi-txuleta – Intxaur-biskuita txokolate beroarekin
-----Ingurune natural paregabean dago, Udalaitz mendiaren oinean eta Besaidetik hurbil. Jatetxe
klasiko eta tradizional ezagun honek bezeroentzako igerileku propioa eta umeentzako gunea ditu.
-----Eguneko menua: 13 € / Karta: 20-30 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:00-22:30 / Itxita: asteazken arratsaldeetan (neguan bakarrik)

PINTXO-TABERNAK
HOTEL MONDRAGÓN
Biteri Etorbidea, 16 - Arrasate / T. 943 712 433 / www.hotelmondragon.com

Pintxo-taberna
-----Tortilla beteak – Gildak – Txintxortak – Legatza arrautza-irinetan pasatuta – Belarria…
-----Pintxoz ondo hornitutako barra luzeaz gain, terraza ederra ere badu Mondragon hoteleko
tabernak. Paellak, txuletak parrilan, hanburgesak, ogitartekoak, anoak eta plater konbinatuak
zerbitzatzen dira bertan.
-----Ordutegia: 12:30-15:00 eta 20:30-23:00

10H

A R RAT Z UA - U B A R R U N D I A

NON JAN
JATETXEAK
ETXE-ZURI
Ctra. Bergara, Km. 10 - Arrazua - Ubarrundia / T. 945 299 981

Sukaldaritza tradizionala
-----Barrengorriak plantxan – Presa iberikoa txingarretan erreta – Oilaskoa txingarretan erreta –
Bakailaoa txingarretan erreta
-----Etxe-Zuri Zadorrako urtegiaren alboan dago, eta bi jangela handi ditu. Terraza zabalean
garagardotegi-zerbitzua eskaintzen du, sukaldaritza informal eta merkearekin —entsaladak,
oilaskoak.
-----Eguneko menua: 11 € / Karta: 25 € / Asteburuko menua: 25 €
Ordutegia: 13:00-15:00 eta 20:00-22:30

6G

ARTOMAÑA (AMURRIO)

ZER IKUSI
TXAKOLIN-UPATEGIAK
ARTOMAÑA
Masalarreina, s/n - Artomaña / T. 945 891 211 - 645 713 355 / www.artomanatxakolina.com

Txakolin-Upategia
-----1998an sortu zen eta Arabako Txakolina jatorri-deiturari atxikita dago. Eukeni markarekin
merkaturatzen dute txakolina. Hitzordua eskatuta, instalazioak bisitatzeko aukera dago.

ESTABLEZIMENDUAK

3C
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A RT Z E N TA L E S

NON JAN
JATETXEAK
AMALURRA
Barrio La Reneja, 35 - Artzentales / T. 94 610 95 40 / www.amalurra.com

Sukaldaritza tradizional naturala eta sukaldaritza begetarianoa
-----Ziazerbaz betetako zerba-orrimamiak gazta- eta pinazi-saltsarekin – Barazki- eta onddo-krepeak –
Artzentaleseko bildotsa menestran – Barazki naturalen menestra – Olagarroa plantxan
-----Amalurra ingurune natural paregabean dago. Janari naturala eskaintzen du, bertako baratze
ekologikoetan bildutako osagaiekin. Ekitaldietarako gelak ere baditu.
-----Eguneko menua: 19 € / Haurrentzako menua: 14 € / Dastatzeko menua: 35 €
Ordutegia: 13:30-15:00 eta 20:30-22:00

4E

ARTZINIEGA

NON EROSI
GOURMET DENDAK
LA DESPENSA DE LA ABUELA
Avda. Garai, 19-21 - Artziniega / T. 945 396 553 - 638 778 653 / www.ladespensadelabuela.com

Espezialistak dira ardotan, kontserbatan, gaztatan eta patetan, bai eta iberikoetan eta oliba-olio
birjina estratan ere. Neurrira egindako sortak egiten dituzte, eroslearen beharrizanen eta aukeren
arabera.
------

Ordutegia: igande eta astelehenetan 09:00- 15:00 / astearte, asteazken eta ostegunetan 09:00 -14.30 eta 17.0020.30 / ostiral eta larunbatetan 09:00-14:30 eta 17:00-21:00

15D

ASTEASU

NON JAN
JATETXEAK
PATXINE
Errementari, 1 - Asteasu / T. 943 691 025

Sukaldaritza tradizionala
-----Babarrunak – Patxine entsalada – Arrain-zopa – Tripakiak – Gazta-tarta
-----Izpiritu gaztea duen jatetxe tradizionala, Asteasuko erdi-erdian. Plater konbinatuak, ogitartekoak eta
bazkariak ere ematen dituzte.
-----Eguneko menua: 11 € / Karta: 25 € / Asteburuko menua: 15 €
Ordutegia: 12:30-15:00 eta 20:00-23:00
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16C

ASTIGARRAGA

NON JAN
JATETXEAK
IBAI-LUR
Nabarra Oñatz, 1 - Astigarraga / T. 943 335 255 / www.ibailur.com

Euskal sukaldaritza tradizionala, autore-ukituekin
-----Zigala txikien eta bieiren entsalada – Foie gras tarrina – Abakando-arroz krematsua – Arrainak
parrilan – Marrubi- eta mugurdi-sablea
-----Astigarragako Murgia parkearen barruan dago eta aparkaleku zabala dauka. Espezialista arrozetan;
modu askotara eskaintzen du: itsaskiarekin, abakandoarekin, txipiroiekin, haragiarekin… Bildotsa
eta txerrikumea ere bai.
------

Eguneko menua: 13,60 € / Karta: 33 € / Haurrentzako menua: 9 € / Ibai-Lur menua: 19,50 € / Gourmet menua: 28,50 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:30-22:30

ROXARIO
Kale Nagusia, 96 - Astigarraga / T. 943 551 138 / www.roxario.com

Sukaldaritza tradizionala eta sagardotegikoa
-----Bakailao-tortilla (espezialitatea) – Sasoiko barazkiak – Bakailao-kokotxak – Muturrak saltsa
berdean – Zapoa piper berdeen olio errearekin – Haragia txingarretan erreta
-----Txaro Zapiain sukaldari beteranoak zuzentzen du jatetxe xarmagarri hau, batez ere bere bakailaotortillagatik ezaguna dena. Aparkalekua du eta baita baratzea ere. Bertatik hartzen dituzte, hain
zuzen, sukalderako osagaiak.
-----Karta: 30-50 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:30-22:30

SAGARDOTEGIAK
ALORRENEA
Alorrenea Bidea, 4 - Astigarraga / T. 943 336 999 / www.alorrenea.com

Sagardotegi tradizionala
-----Sagardotegiko menua: bakailao-tortilla, bakailaoa piperrekin, txuletoia parrilan, gazta, irasagarra
eta intxaurrak
-----Sagardotegia errepide alboan dago, Astigarraga eta Martutene bitartean, Donostiatik 10 minutura.
Aparkaleku handia eta 300 mahaikiderentzako jangela ditu.
-----Sagardotegiko menua: 25-32 €
Ordutegia: 13:00-15:00 eta 20:00-22:00 / asteburuan 13:30-15:30 eta 20:00-22:30 / Itxita: astelehenetan

BEREZIARTUA
Bere Aran Etxea - Iparralde bidea, 16 - Astigarraga / T. 943 555 798 / www.bereziartuasagardoa.com

Sagardotegi tradizionala
-----Sagardotegiko menua: bakailao-tortilla, bakailaoa piperrekin, txuletoia parrilan, gazta, irasagarra
eta intxaurrak
-----Sagardotegi tradizional hau errepide alboan dago, Astigarraga eta Oiartzun bitartean. Aparkalekua
eta 150 mahaikiderentzako jangela ditu. Sasoian baizik ez du irekitzen: urtarrilaren erdialdetik
maiatzaren bukaerara arte.
-----Sagardotegiko menua: 30 €
Ordutegia: 20:00-00:00 / larunbatetan 13:30-17:00 eta 20:00-00:00 / Itxita: igande eta jaiegunetan

ESTABLEZIMENDUAK

ETXEBERRIA
Santiagoenea Baserria - Sagardotegi Zaharra, 5 - Astigarraga / T. 943 555 697 / www.sidreriaetxeberria.com

Sagardotegi tradizionala
-----Sagardotegiko menua: bakailao-tortilla, bakailaoa pil-pilean (aurrez eskatuta), bakailaoa
piperrekin, txuletoia parrilan, gazta, irasagarra eta intxaurrak
-----Sagardotegi tradizionala, 250 lagunentzako jangelarekin. Sasoian baizik ez du irekitzen, urtarrilaren
erdialdetik maiatzaren erdialdera arte. Urte osoan merkaturatzen du sagardoa.
------

Sagardotegiko menua: 27,50 €
Ordutegia: 20:00-00:00 / larunbatetan 13:00-18:00 eta 20:00-00:00 / igandeetan 13:00-18:00 / Itxita: astelehenetan.

GURUTZETA
Oialume Bidea, 63 - Astigarraga / T. 943 552 242 / www.gurutzeta.com

Sasoiko sagardotegi tradizionala
-----Bakailao-tortilla – Bakailaoa piper berdeekin – Txuleta parrilan – Gazta sagar-gozokiarekin eta
intxaurrekin
-----Gurutzeta Astigarragako sagardotegirik zaharrenetakoa da. Gaur egun, familiako hirugarren
belaunaldiak zuzentzen du negozioa. Upel-gela zabal eta ikusgarria du.
-----Sagardotegiko menua: 32 € / Ostegunetako menua: 20 € (tortilla+txuleta+azkenburua)
Ordutegia: 13:30-15:00 eta 20:30-22:00 / Itxita: igandeetan

IRETZA
Troia Ibilbidea, 25 - Astigarraga / T. 943 330 030 / www.iretza.eus

Sukaldaritza tradizionala, parrilakoa eta sagardotegikoa
-----Bakailao-entsalada epela – Sasoiko barazkitxo salteatuak – Txipiroi beteak beren tintan –
Txangurrua labean – Haragiak eta arrainak parrilan
-----Urteko egun guztietan irekita. Hiru solairu eta 470 lagunentzako lekua du, eta upeletan sartuta jateko
aukera. Gipuzkoako sagardotegirik ikusgarrienetako bat da Iretza.
-----Eguneko menua: 18 € / Karta: 30-35 € / Sagardotegiko menua: 33 €
Ordutegia:13:00-15:30 eta 20:30-22:30 / Ez du ixten

LARRARTE
Muñagorri-Enea baserria - Santio Zeharra - Astigarraga / T. 943 555 647 - 679 123 892 / www.larrarte.net

Sukaldaritza tradizionala, parrilakoa eta sagardotegikoa
-----Sagardotegiko menua – Baserriko oilaskoa – Antxumea – Arraina txingarretan erreta –
Txerrikumea txingarretan erreta
-----Santiagomendi mendiaren magalean, etxeko sagastiez inguratuta, Larrartek urte osoan irekitzen
ditu ateak. Aurretiaz eskatuz gero, erretako jakiak eskaintzen ditu, bai eta arrainak parrilan ere.
Aparkaleku zabala du.
------

Karta eta sagardotegiko menua: 30 €
Ordutegia: 13:00-15:00 eta 20:00-22:15 / Itxita: astelehenetik ostegunera (sagardotegi sasoian egunero egoten
da irekita, astelehenetan izan ezik)

PETRITEGI
Petritegi Bidea, 8 - Astigarraga / T. 943 457 188 / www.petritegi.com

Sagardotegi tradizionala
-----Sagardotegiko menua: bakailao-tortilla, bakailaoa piperrekin, txuleta parrilan, gazta, irasagarra
eta intxaurrak. - Legatz-kokotea – Txorizoa sagardotan – Zeliakoentzako janaria
------
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Sagardotegirik enblematikoenetako horrek, gainera, upategirako bisitak, familiarentzako jarduerak
eta haurrentzako lantegiak ere eskaintzen ditu. Kafetegia, disko-taberna, ekitaldietarako espazioa
eta abar ere baditu…
-----Sagardotegiko menua: 28,50 € / Haurrentzako menua: 6 €-tik aurrera
Ordutegia: 13:00-15:30 / 20:00-22:30

REZOLA
Santio Zeharra, 14 - Astigarraga / T. 943 552 720 - 608 143 332 / www.rezolasagardotegia.com

Sagardotegi tradizionala eta erretegia
-----Sasoian: sagardotegiko menua eta onddo-nahaskia Sasoitik kanpo: arrainak parrilan, zapoa
saltsan, bakailaoa saltsan… Aurrez eskatuta: bildotsa eta txerrikumea burruntzian
-----Astigarragaren erdigunetik 100 metrora dagoen sagardotegi tradizionala. Sasoia denean sagardotegiko
menuak eskaintzen ditu, eta urteko gainerako hiletan askotariko produktu eta menuak.
-----Sagardotegiko menua: 30 € / Udako menua: 18 €
Ordutegia: asteazkenetik larunbatera 13:30-15:30 eta 20:00-22:00 / igandeetan 13:30-15:30

ZAPIAIN
Kale Nagusia, 96 - Astigarraga / T. 943 330 033 / www.zapiainsagardoa.com

Sagardotegi tradizionala
-----Sagardotegiko menua: bakailao-tortilla, bakailaoa piperrekin, txuletoia parrilan, gazta, irasagarra
eta intxaurrak
-----Astigarragaren erdigunetik 100 metrora eta Donostiatik 10 minutura dagoen sagardotegi
tradizional enblematikoa.
-----Sagardotegiko menua: 34 €
Ordutegia: 20:00 - 23:30 / larunbatetan 13:00-15:30 eta 20:00-23:00 / Itxita: igandeetan

ERRETEGIAK
YALDE
Oialume Bidea, 34 - Astigarraga / T. 943 330 530 / www.chuletillasyalde.com

Bildots-txuletak aihenetan erreta
-----Bildots-txuletak aihenetan erreta – Etxeko barazkiak – Nafarroako piperren entsalada epela –
Yalde bakailaoa – Etxeko izozkiak
-----Industrialdean ezkutatutako establezimendu berezia, terraza eta lorategia dituena, aihenetan egindako
bildots-txuletetan, Errioxako ardotan eta hiruzpalau plater tradizionaletan espezializatua.
-----Karta: 30-35 €
Ordutegia: 13:00-15:00 eta 20:30-22:00 / Itxita: igandetik ostegunerako gauetan

14G

ATAU N

NON JAN
SAGARDOTEGIAK
URBITARTE
Barrio Ergoiena, s/n - Ataun / T. 943 180 119 / www.urbitartesagardotegia.com

Sagardotegi tradizionala eta erretegia
-----Txipiroi-entsalada epela – Sasoiko perretxikoak – Arrain freskoak parrilan
Bakailao-kokotxak – Egur-labean erretako baserriko oilaskoa edo bildotsa
------
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Demetrio Terradillos sagardogile sutsuak urte osoan izaten du zabalik erretegi-sagardotegia. Eusko
Labela duen sagardo naturala egiten du, bai eta Saarte berezia (lehen sagardo onduetako bat) ere.
-----Karta: 30-40 €
Ordutegia: 13:30-15:30 eta 20:30-23:00 (afariak egunero; bazkariak larunbat eta igandeetan)

10E

AT XO N D O

NON JAN
JATETXEAK
AKEBASO
Barrio San Juan, 16 - Atxondo / T. 94 658 20 60 / www.akebasorestaurante.com

Sukaldaritza tradizionala, autore-ukituekin
-----Barazkiak txingarretan erreta – Olagarro-entsalada – Arroza bakailaoarekin eta onddoekin –
Arrainak eta haragiak txingarretan erreta - Txigorkia
-----Fernando Canales da Anbotoko oinetan, Atxondoko baserri zahar batean, dagoen jatetxeko arduraduna.
Lorategiak eta terrazak direla eta, ezin hobea da ezkontzetarako eta era guztietako ospakizunetarako.
-----Menu exekutiboa: 31,90 € / Karta: 50 € / Dastatzeko menua: 49,50 €
Ordutegia: 13:30-16:00 / Itxita: astearteetan

ETXEBARRI

/ 06

Plaza de San Juan, 1 - Axpe - Atxondo / T. 94 658 30 42 / www.asadoretxebarri.com

Erretegi tradizionala eta sortzailea
-----Ahuntz-gurina eta gatz beltza – Bufalo-mozzarela - Itsas luzokerra endamamearekin – Txipiroia,
tipula karamelutua eta bere tinta – Bisigua eta barazkiak – Behi txuleta
-----Munduko 50 onenen zerrendan 10.lekuan dagoelarik eta Michelin izar bat eskuratuta, Bittor Arginzonizek
zuzendutako erretegiak itzuli bat eman dio parrilaren munduari, bikaintasunerantz hurbilarazteko.
-----Dastatzeko menua: 135 €
Ordutegia: asteartetik igandera 13:00-15:30 / larunbatetan (afariak) 20:30-22:00 / Itxita: astelehenetan

MAKATZETA
Arrazola, s/n - Atxondo / T. 946 582 931 / www.makatzeta.es

Produktu-sukaldaritza
-----Txirlak saltsa berdean – Bakailao-kokotxak – Zapoa plantxan – Legatza plantxan – Azpizuna foiearekin
-----600 urtetik gorako baserri hau (Bizkaiko zaharrenetakoa da, izan ere) Arrazolako bide berdean dago,
eta upeleko zazpi garagardo eskaintzen ditu bertako barran.
-----Eguneko menua: 24,20 € / Karta: 70 €
Ordutegia: 11:00-18:30 / ostiral eta larunbatetan 21:00ak arte / igandeetan 20:00ak arte / Itxita: astelehenetan

5F

AYALA / AIARA

NON JAN
JATETXEAK
GUZURTEGI
Bº La Plazuela, 6 - Maroño - Ayala / T. 94 539 94 38 / www.guzurtegi.com

Sukaldaritza tradizionala
------
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Ganbak plantxan – Txorizoa txakolinetan – Erreboiloa parrilan – Hegaluze-mendrezka – Txuleta
txingarretan erreta patata eta piperrekin
-----Landa-giroko landetxe polit batean dago, ibilaldiak egiteko hamaika aukera eskaintzen dituen
ingurune naturalean. Sukaldaritza tradizionala, parrila nabarmenduta.
------

Eguneko menua: 11,30 € / Karta: 35-40 €
Ordutegia: 13:00-15:30 / ostiraletan 13:00-15:30 eta 21:00-22:30 / larunbatetan 14:00-15:30 eta 21:00-22:30

12D

AZKOITIA

NON JAN
JATETXEAK
JOSEBA
Aizkibel kalea, 10 - Azkoitia / T. 943 853 412 / www.josebajatetxea.com

Sukaldaritza sortzailea
-----Txipiroi- eta otarrainxka-entsalada epela – Barazki-panatxea – Legatz-solomoak eta kokotxak
pil-pilean – Idi-txuletoia (edo txahal-txuletoia) parrilan sasoiko piperrekin
-----Joseba Olaizola sukaldariak zuzentzen du interes historiko handiko Floreaga jauregian dagoen jatetxea.
Sasoiko euskal sukaldaritza eskaintzen du, gaur egungo joerekin bat.
------

Eguneko menua: 15 € / Karta: 40-50 € / Asteburuko menua: 20 € / Menu berezia: 25 € / Ospakizunetarako menua
Ordutegia: 12:30-15:00 eta 20:00-22:00 / Itxita: igande gauetan, astelehenetan egun osoz eta astearte gauetan

LAJA
Santa Cruz auzoa, Azkoitia / T. 943 851 412

Sukaldaritza tradizionala
-----Alkatxofak plantxan – Foie- eta laranja-entsalada epela – Bakailaoa pil-pilean – Buztan
hezurgabetua bere zukuan – Etxeko tarta izoztua
-----«Azkoitiko balkoia» esaten diote Gipuzkoako udalerri horretarantz eta Izarraitz mendilerrorantz dituen
ikuspegi bikainak direla eta. Sukaldaritza tradizionala eta bertako ortuetatik ateratako produktuak
nabarmentzen dira.
-----Eguneko menua: 12 € / Karta: 15-30 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:00-23:00 / Itxita: astearteetan

13D

AZPEITIA

NON JAN
JATETXEAK
AÑOTA
Elosiaga auzoa, s/n. - Azpeitia / T. 943 812 092 / www.sidreriaanota.com

Sagardotegi tradizionala eta jatetxea
-----Bakailao-tortilla – Bakailao frijitua – Txuletoia parrilan – Kroketak – Bildots-txuletak
-----Añotak sagardotegi gisa jarduten du (urtarriletik maiatzera irekita, sagardotegiko menuarekin) eta baita
jatetxe gisa ere (urte osoan irekita espezialitate-aukera zabalarekin).
-----Karta: 30-40 €
Bisitetarako ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:00-23:00 / Itxita: astelehenetan, jaiegunetan izan ezik

ESTABLEZIMENDUAK

JAI ALAI
Urrestilla bidea, s/n - Azpeitia / T. 943 812 271 / www.restaurantejaialai.es

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Itsaski-entsalada epela – Txipiroiak beren tintan – Jai Alai bakailaoa – Basurdea saltsan –
Etxeko azkenburuak
-----Jai-Alai Azpeitiaren kanpoaldean dago eta hainbat jangela ditu: lorategian ezkutatutako jangela
pribatu txikiak nahiz ezkontzak eta ospakizunak egiteko espazio handiak.
-----Eguneko menua: 10,50 € / Karta: 30 € / Asteburuko menua: 12-50 € / Sagardotegiko menua: 28 € (sasoian)
Ordutegia: 10:00-16:00 / ostiral eta larunbatetan 23:00ak arte

KIRURI
Barrio Loiola, 24 - Azpeitia / T. 943 815 608 / www.kiruri.com

Sukaldaritza tradizionala
-----Abakando-entsalada – Lupia txakolinetan – Baserriko usakumea saltsan – Idi-txuletoia –
Souffle faltsua
-----Familia-jatetxea: 1846an jarri zen abian eta, gaur egun, laugarren belaunaldiak zuzentzen du.
Loiolako basilikaren alboan dago eta milaka ospakizun hartu ditu bere historian.
------

Eguneko menua: 12-15 € / Karta: 45 € / Asteburuko menua: 38 € / Eguneko menu berezia: 28 € / Haurrentzako
menua: 15 €
Ordutegia: 09:30-23:00

LARRAÑAGA
Urrestilla bidea, s/n - Azpeitia / T. 943 811 180 / www.hotel-larranaga.com

Sukaldaritza tradizionala
-----Bakailao-, bieira- eta txangurru-entsalada – Gorringoak arrautza-irinetan pasatuta eta onddosaltsarekin – Bildotsa burruntzian – Esne frijitua arrautzesnearekin eta arroz-esnearekin
-----Xarma eta interes historiko-artistiko handiko familia-hotel batean dago. Sukaldaritza tradizionala
egiten dute, ukitu moderno txiki batzuekin eta aurkezpena ezin hobeto zainduta.
-----Eguneko menua: 12 € / Eguneko platera: 8 € / Karta: 35 € / Asteburuko menua: 24 €
Ordutegia: 12:30-15:30 eta 20:00-23:00 / Itxita: igande gauetan

MIKEL URIA
Loiolako Inazio Hiribidea, 5 - Azpeitia / T. 943 814 315 / www.mikeluriajatetxea.com

Autore-sukaldaritza tradizionala
-----Antxoa gazituak gelatina-erako tomatezko ozpin-olioarekin – Abakando-entsalada saltsa
tartariarrarekin – Txipiroiak beren tintan arrozarekin eta onddoekin – Txerri-hankak perretxikoz
eta foiez beteta
-----Loiolako basilikatik kilometro batera dagoen jatetxe txiki eta abegikorrean, Mikel Uria chefak tokian
errotutako sukaldaritza fin eta garaikidea eskaintzen du, aurkezpen eta exekuzio bikainekin .
----Eguneko menua: 15,95 € / Karta: 35-40 € / Asteburuko menua: 20 € / Menu berezia: 38 €
Ordutegia: 12:30-16:00 eta 20:30-23:00 / Itxita: igandetik ostegunerako gauetan
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NON EROSI
GOZOTEGIAK
EGAÑA
Goiko Kale, 10 - Azpeitia / T. 943 815 009 / www.eganagozotegia.com

Artisau-pastak eta -opilak
-----Ignazioak – Te-pastak – Txokolateak eta bonboiak – Etxeko izozkiak – Orotariko opilak eta tartak
-----1968an, Ignazioa asmatu zuen Javier Egañak, Loiolako San Ignazioren basilikari lotutako azkenburua,
eta batez ere ordutik aurrera egin zen ezagun gozotegia.
-----Ordutegia: 07:45-13:30 eta 16:40-20:15 / igandeetan 08:00etatik 14:30 arte

ZER IKUSI
EKOIZLEAK
AÑOTA
Elosiaga auzoa, s/n - Azpeitia / T. 943 812 092 / www.sidreriaanota.com

Sagardotegi tradizionala
-----Sagardo naturala – Eusko Labeldun sagardoa
-----Añota sagardotegiak bi bisita mota eskaintzen ditu: «Añota bisita», bertako instalazioak ezagutu
eta sagardoa dastatzekoa, eta «Bisitatu eta dastatu Añota», sagardotegiko menua eta sagardoa
txotxean ere hartzen dituena .
------

Bisitetarako ordutegia: 11:30 (beste ordutegi batzuetarako, kontsultatu) / Itxita: astelehenetan, jaiegunetan izan ezik

7A

BAKIO

NON JAN
JATETXEAK
BIRJILANDA
Zarrakoa bidea, 7 - Bakio / T. 94 619 47 50 / www.birjilandataberna.com

Euskal sukaldaritza
-----Bakioko muxarra plantxan – Saltxitxak txakolinetan – Birjilanda hanburgesa – Olagarroa Galiziako
erara – Txahal-txuleta plantxan – Ardi-gatzatua
-----Bakioko kaian kokatuta eta itsasoari begiratzen dion terrazarekin, Birjilandak sukaldaritza tradizionala
eta informala (hanburgesak, natxoak, paellak, oilasko erreak…) eskaintzen ditu.
-----Eguneko menua: 10 € / Karta: 15 € / Asteburuko menua: 15-18 € / Haurrentzako menua: 9 €
Ordutegia: 12:30-16:00 / 20:00-23:00

GAZTELU-BEGI
Gibelorratzagako Bidea, 78 - Bakio / T. 94 619 49 24 / www.gaztelubegi.com

Sukaldaritza tradizionala
-----Etxean egositako hegaluze-trontzoen entsalada – Etxean gazitutako Kantauriko antxoak
Inguruko arrain freskoak – Itsaski-jana (aurrez eskatuta) – Txuletoia harrian
-----Ingurune ezin ederragoan, Gaztelugatxeko baselizari begira, jatetxea Bermeoko arrain eta itsaski freskoetan
eta, oro har, euskal sukaldaritza tradizionalean espezializatu da.
-----Karta: 30-40 €
Ordutegia: 11:00-17:00 / ostiral eta larunbatetan 23:00ak arte / Itxita: asteazkenetan
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GOTZON
Luzarragako bidea, 2 - Bakio / T. 94 619 40 43 - 94 619 43 30 / www.gotzonjatetxea.com

Sukaldaritza tradizionala, ukitu modernoarekin
-----Nekorak plantxan – Barazkitxoak plantxan foiearekin eta onddo-saltsarekin – Itsasoko erreboiloa
Legatz frijitua begihandiarekin, nire amaren erara – Eguneko kaxola (hankak, tripakiak…)
-----48 urteko familia-negozioa. Bertako produktuak prestatzen dituzte: lanpernak, Bakioko baratzea,
Bakioko txakolina… Doniene Gorrondona txakolin-upategiarekin lankidetzan jarduten dute
uztarketa-menuak osatzeko.
-----Karta: 40 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:00-23:00 / Itxita: astelehenetan (udan egunero egoten da irekita)

JOSHE MARI
Basigoko Bide Nagusia, 134 - Bakio / T. 94 619 40 05 / www.hotelrestaurantejoshemari.com

Sukaldaritza tradizional eguneratua
-----Tomate-entsalada (sasoia denean, Bakioko tomateekin) eta hegaluze-mendrezka – Bieirak
plantxan ganba-saltsarekin – Hegalaburra Matxitxakoko erara – Behi gaztearen edo zaharraren
txuleta – Zaldikume-entrekota
-----Bakioko hondartzatik bost minutura oinez, herriaren erdigunean dago kolonial estiloko hotel-jatetxe
hau, berrikitan zaharberritu duten eraikin batean. Aparkaleku propioa du.
-----Txuleta-menua: 15 € / Txuleta-menu berezia: 25 € / Karta: 30 € / Menu bereziak: 30 eta 45 € / Haurrentzako menua: 14 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:00-23:00

LA BAKIENSE
San Pelaioko Bide Nagusia, 35 - Bakio / T. 94 619 42 32

Sukaldaritza tradizionala
-----Begihandia plantxan eta tipula karamelutua txakolinetan – Etxeko kroketak – Txirlak plantxan –
Txuletoia harrian – Etxeko azkenburuak
-----Hondartza ondoan dagoen jatetxe tradizionala da, eta 70 eta 40 lagunentzako bi jangela ditu, bai eta
40 mahaikiderentzako lorategia ere, itsasoari begira.
-----Eguneko menua: 10 € / Karta: 15 € / Asteburuko menua: 15-18 € / Haurrentzako menua: 9 €
Ordutegia: 12:30-16:00 / 20:00-23:00

PINTXO-TABERNAK
ITXAS-ONDO
Zarrakoa Bidea, 9 - Bakio / T. 94 619 40 04

Pintxo-taberna
-----Urdaiazpikoa Camembert gaztarekin eta antxoekin – Arrautza betea pintxoan – Tortilla-pintxoen
aukera – Broxetak eta montaditoak - Txibierroak
-----Itxas-Ondo itsas pasealekuaren amaieran dago. Pintxo- eta anoa-aukera zabalaz gain, munduko eta
artisautzazko 300 garagardo baino gehiago biltzen dituen karta eskaintzen du. Urtarrilean eta otsailean itxita.
-----Ordutegia: 10:00-00:00

ZER IKUSI
TXAKOLIN-UPATEGIAK
BASARTE
Urkitzaurrealde, 4 - Bakio / T. 605 026 115 / www.basarte.net

Txakolin-ekoizpena
------
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Ados txakolina (zuria) eta Dona txakolina (beltza)
-----Upategia berrikitan sortu da, Arantza eta Maria Jose ahizpen eskutik, familiaren ekonomiaren
zutabea izan zen jarduera berreskuratzea erabaki ondoren. Landetxea ere badu.
-----Ordutegia: adosteko

ZABALA
Elexalde, 5 D - Bakio / T. 657 794 754 / www.abiotxakolina.com

Txakolin-ekoizpena
-----Txakolin zuria, gorria eta beltza, eta txakolin zuri ondua
-----Upategirako bisitan, dastaketa, pintxoak eta hamaiketakoa ere sartuta daude. Ehunka urteko
mahastiak eta upategia bisitatu, txakolina prestatzeko prozesua ezagutu eta bertako produktuak
dastatzen dira.
-----12:30ean eta 17:30ean (uztailean eta abuztuan bakarrik) / Bisita-ordua aldatzeko aukera dago taldeentzat

DONIENE GORRONDONA
Gibelorratzagako San Pelaio, 1 - Bakio / T. 94 619 47 95 / www.donienegorrondona.com

Txakolin-ekoizpena eta enoturismoa
-----Gorrondona txakolin zuria – Doniene txakolin zuria – Doniene upeleko zuria – Doniene XX zuria,
upelean ondua – Gorrondona beltza – Doniene aparduna – Doniene uxuala
-----Doniene Bakioko baserri tipiko batean dago. Antolatutako bisitak mahastietan hasi, destilategian
eta upategian jarraitu eta bertako produktuak dastatuz amaitzen dira.
-----Bisitak urte osoan, ordua eskatuta / Denda astelehenetik ostiralera zabalik, 10:00etatik 14:00etara

4D

BALMASEDA

NON JAN
JATETXEAK
CONVENTO SAN ROQUE
Campo de las Monjas, 2 - Balmaseda / T. 94 610 22 68 / www.hotelsanroque.es

Sukaldaritza tradizionala
-----Pil-pilean egindako bakailao-entsalada – Hegalabur marinatua – Zigalaz eta abakandoz betetako
piperrak saltsa amerikarrarekin – Itsasoko erreboiloa – Pantxineta epela izozkiarekin
-----XVII. mendeko klausurako mojen komentua, 19 gelako hotel bihurtua. Jatetxea komentuko
errefektorio zaharrean dago.
-----Eguneko menua: 16 € / Karta: 40 € / Asteburuko menua: 32 € / Haurrentzako menua: 15 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:30-22:30 / larunbat eta igandeetan 13:00-16:00 eta 21:00-23:00

PINTXO-TABERNAK
PINTXO I BLANCO
Martín Mendia, 5 - Balmaseda / T. 637 803 516 / www.pintxoiblanco.com

Askotariko pintxoak
-----Putxera - Pintxo izarra: urdaiazpikoa, arrautza egosia, piperra eta maionesa – Izokina
-----Putxera, Balmasedako plater tipikoa, prestatzeagatik da ezaguna. Landare- eta animalia-produktuen
hautaketa zaindu batekin hornitzen du, pertsona bakoitzeko 22 €-an.

ESTABLEZIMENDUAK
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ZER IKUSI
EKOIZLEAK
LÁCTEA DE BALMASEDA
Parque Industrial El Páramo - Balmaseda / T. 94 680 28 64

Esnekien ekoizpena
-----Esnea, jogurtak, gaztak, gatzatuak…
-----Bisita gidatuak egiten ditu, produktu-dastaketa eta guzti.
------

Ordutegia: bisitak egiteko, hitzordua eskatu behar da aurrez. Goizez deitu behar da hitzordua eskatzeko

6C

BARAKALDO

NON JAN
JATETXEAK
CASA ENOL

Gernikako Arbola, 6A - Barakaldo / T. 94 478 02 20 / www.casaenol.com

Sukaldaritza tradizionala
-----Boletus-nahaskia – Legatz-kokotea – Erreboiloa – Txuleta – Azpizuna foiearekin
-----Haragiak eta arrainak prestatzeko plantxa da jatetxearen erdigunea. Horrekin batera, baina, jaki
informalagoak ere eskaintzen ditu: ogitartekoak, sandwichak eta hanburgesak.
------

Eguneko menua: 15 € / Karta: 35 € / Asteburuko menua: 25 €
Ordutegia: 11:00-23:00 / ostiral eta larunbatetan 12:00-00:00 / igandeetan 12:00-18:00 / Itxita: astelehenetan

GALTZAGORRI

La Bondad, 22 - Barakaldo / T. 94 405 61 12 / www.restaurantegaltzagorri.com

Cocina tradicional.
-----Bakailao-entsalada epela – Txirlak zartaginean – Arrainak harrian – Txuletoia plantxan - Goxua
-----Galtzagorri jatetxea txuletoian dago espezializatuta. San Eloy ospitalearen aurrean dago eta igandeetan
jatetxe osoa erreserbatzeko aukera ematen du, baldin eta 30 mahaikide edo gehiago biltzen badira.
-----Eguneko menua: 13 € / Karta: 40 € / Menu berezia: 39-59 €
Ordutegia: 06:00-23:00 / Itxita: igandeetan

LA ISLA

Vista Alegre, 7 - Barakaldo / T. 94 490 05 54

Etxeko sukaldaritza
-----Amuko legatza saltsa berdean – Bakailaoa oliba-olioarekin, Verako piperrautsarekin eta panadera
patatekin – Zezen-buztan erregosia Errioxako ardoarekin – Pantxineta
-----La Isla taberna-jatetxea Gurutzeta ospitaletik 50 metro eskasera dago. Gosariak, anoak, eguneko
menua eta afariak (ordua eskatuta) ematen ditu. Terraza eta pintxo-barra zabala du.
-----Eguneko menua: 13 € / Karta: 30 € / Asteburuko menua: 17,25 € / Dastatzeko menua: 28 €
Ordutegia: 07:00-23:00 / ostiral eta larunbatetan 09:00-01:00 / igandeetan 10:00-23:00

MARTÍN

Arrandi, 20 - Barakaldo / T. 94 437 10 78 / www.restaurantemartinbarakaldo.com

Sukaldaritza tradizionala
-----Foie micuita piku-konpotarekin – Bieira erreak eta hirugihar kurruskaria – Bakailao-zatia olioarekin
eta piperrautsarekin – Abere larriaren beheko solomoa – Arrautzesne-apar karamelutua
------
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Ramon Legarreta sukaldariaren asmoa: bost mahai baino ez duen jangelan zerbitzatzen dituen
plater tradizionalei esker, orotariko ahoak eta poltsikoak asebetetzeko gai izatea.
-----Eguneko menua: 15 € / Karta: 35 € / Menu berezia: 29 €
Ordutegia: 13:30-16:00 (ostiral eta larunbatetan, 21:00-23:00 ere bai) / Itxita: astelehenetan

SIKERA

Plaza Landaburu, 2 bajo - Barakaldo / T. 94 406 23 43 / www.sikera.com

Euskal sukaldaritza
-----Onddoz eta otarrainxkez betetako piperrak – Zezen-buztanez egindako kroketak – Bakailao-zati
errea – Legatza txangurruarekin – Kantauriko arrain errea
-----Bi sommelier aritzen dira taberna-jatetxean, eta 40 ardo ere eskaintzen ditu kopatan hartzeko. Zuzenean
sukaldetik artatutako mahaia du, bai eta pintxoen eta anoen eskaintza zabala ere.
-----Sukaldeko menua: 19,90-23,90 € / Karta: 35 € / Asteburuko menua: 23,90-27,90 €
Ordutegia: 08:30-23:00 / ostiral eta larunbatetan 11:00-00:00 / igandeetan 11:00-17:00

PINTXO-TABERNAK
EL BODEGÓN

Bizkaia, 5 - Barakaldo / T. 94 437 60 58

Askotariko gildetan espezializatutako pintxo-taberna
-----Gildak – Urdaiazpiko-montaditoa – Patata-tortilla – Olagarroa – Iberiko-txigorkiak
-----Gilda, piperminez, antxoaz eta olibaz egindako pintxo klasikoa, da lokal honetako protagonista
nagusia. Loren Grijalbak orotariko aldaerak prestatzen ditu arrautzarekin, eskabetxetako
muskuiluarekin, urdaiazpikoarekin eta luzokerrarekin.
-----Ordutegia: 08:00-23:00 (ostiraletan 00:00ak arte) / larunbatetan 09:30-00:00 / Itxita: igandeetan

EL HÓRREO

Zaballa, 7 - Barakaldo / T. 94 437 30 93 / www.elhorreobarakaldo.com

Pintxo-taberna
-----Balea – Txangurrua – Sandwich mina – Patata-tortilla – Askotariko ogitarteko txikiak
-----Hogei pintxo mota baino gehiago egoten dira El Horreoko barran. Jangelan, berriz, txuletoia da izarra.
Mokadu-karta, eguneko menua (13 €-an) eta asteburuko menua (23 €-an) ditu.
-----Ordutegia: 10:30-01:30

GALATEA

Muguruza, 15 - Barakaldo / T. 94 474 41 36

Pintxoak, ogitarteko txikiak eta anoak
-----Patata-tortilla tipularekin – Tortilla mina – Bakailaoa – Olagarroa – Urdaiazpiko iberiko tortilla
piperrekin
-----Patata-tortillak merezitako ospea eman dio Barakaldoko taberna txiki honi. Eta, horretaz gain,
orotariko ogitarteko txikiak eta anoak ematen ditu: hestebete iberikoak, datilak, eskabetxetako
muskuiluak...
-----Ordutegia: 08:00-22:30 (ostiral eta larunbatetan 23:00ak arte) / Itxita: igandeetan

LOS JAMONES

Zaballa, 10 -12 - Barakaldo / T. 94 437 10 62

Pintxo-taberna
-----Hestebeteak – Pateak – Cardeñako odolkia – Ukondoa – Solomo iberikoa plantxan – Sekretu iberikoa
------

ESTABLEZIMENDUAK

Konbinatuak edaten dituztenak eta pintxotan edo mokadutan ari direnak nahasten dira oinezkoen
poteoko eremuan dagoen taberna honetan. Urdaiazpiko zintzilikatuz dago apainduta, eta terraza
eta jangela bana ditu.
-----Ordutegia: 08:00-24:00 (ostiral eta larunbatetan 01:00a arte)

MENDI

Zaballa, 6 - Barakaldo / T. 94 437 11 71

Pintxo-taberna
-----Zezen-buztana Pedro Ximenez saltsarekin – Txipiroia tipularekin – Txerri-azpizuna urdaiazpikoz
eta roquefort gaztaz beteta – Barrengorri-, hirugihar- eta ganba-tronpeta – Txangurru-bilkaria
-----Demofilo Sanzek eta haren semeak zuzentzen dute Barakaldoko poteoko taberna klasiko hau. 1994an
zaharberritu zuten, baina jatorria 1949an du, Mendizabal anaiak ardoa, kruxpetak eta odolki ospetsuak
saltzen hasi zirenean.
-----Ordutegia: 07:30-23:30 (ostiraletan 01:30 arte) / larunbatetan 09:00-01:30 / igandeetan 11:00-23:30

SAGASTI

Balejo, s/n - Barakaldo / T. 94 499 40 33

Pintxoak, kaxolak, anoak
-----Bakailao ketua – Patata-tortilla – Bakailaoa arrautza-irinetan pasatuta– Gildak – Bakailaoa
berakatzarekin – Askotariko kanapeak
-----Gurutzetako Unibertsitate Ospitaletik hurbil dago, eta kafe krematsuagatik eta pintxo-eskaintza
zabalagatik da ospetsua. Askotariko kaxolak eta gazta eta iberikoen anoak ere eskaintzen ditu.
-----Ordutegia: 06:00-23:00 (ostiral eta larunbatetan 01:00a arte) / Itxita: igandeetan

6A

BARRIKA

NON JAN
JATETXEAK
ITXAS GANE

Bide Nagusia, 11 - Barrika / T. 94 677 26 71

Euskal sukaldaritza tradizionala / Erretegia
-----Etxean ketutako izokina – Txangurrua labean – Muskuiluak plantxan – Arrainak txingarretan
erreta – Txerrikume errea
-----Itsaslabarren parean, Bizkaiko Golkoari begira, doako aparkalekua eta Barrikako kalarako sarbide
zuzena ditu. Neguko eta udako terrazak dauzka, eta ataripe estalia.
-----Karta: 50-60 €
Ordutegia: 12:30-16:00 eta 21:00-23:00 / Itxita: igande arratsaldeetan eta astelehenetan

9M

B A Ñ O S D E E B RO / M A Ñ U E TA

ZER IKUSI
ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIAK
DOMINIO DE BERZAL
Termino de Rio Salado, s/n - Baños De Ebro / T. 945 623 368 / www.dominioberzal.com

Ardo-ekoizpena
------
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4 ardo mota egiten ditugu. Dominio de Berzal zuria, Dominio de Berzal beratze karbonikokoa,
Dominio de Berzal ondua eta Dominio de Berzal hautapen pribatukoa
-----Dominio de Berzal 1980an sortutako familia-upategia da. Jabeak eurak arduratzen dira bisitan
laguntzeaz. Aurretiaz eskatu behar da eta, amaieran, upategiko ardoen dastaketa egiten da.
-----Ordutegia: astelehenetik ostiralera 10:00-13:00 eta 15:00-17:00 / larunbatetan 10:00-13:00

AMADOR GARCÍA
Avenida del Ebro 68-70 - Baños de Ebro/Mañueta / T. 945 623 322 / www.bodegasamadorgarcia.com

Errioxa jatorri-deiturako ardoaren ekoizpena eta merkaturatzea
-----Peñagudo, Amador García eta 9 Nietos de Amador García
-----Upategia 1969an sortu zen eta ardo aukera zabala eskaintzen du. Jatorri-jatorrizkoak eta tradizioari
lotutakoak diren arren, teknikarik modernoenak eta egokienak erabiltzen dituzte egiteko.
-----Astelehenetik ostiralera 11:00etan eta 16:00etan / larunbat eta igandeetan 11:00etan eta 13:00etan /
Nahitaezkoa da hitzordua aurretiaz eskatzea

ARZABRO
Urruti, 85 - Delika / T. 649 390 942 / www.arzabrotxakolina.com

Txakolin-ekoizpena
-----Ametza, Luzia de Ripa eta Harria
-----Artisau-izaerako familia-upategi hau Nerbioiko ur-jauzi ikusgarritik hurbil dago. Altzairu herdoilgaitzezko
andel txikiak eta hotza kontrolatzeko ekipamendua dituo.
-----Astelehenetik ostiralera 11:00etan eta 16:00etan / larunbat eta igandeetan 11:00etan eta 13:00etan /
Nahitaezkoa da hitzordua aurretiaz eskatzea

14F

BEASAIN

NON JAN
JATETXEAK
ARTZAI-ENEA
Andra Mari, 15 - Beasain / T. 943 163 116 / www.artzaienea.com

Sukaldaritza tradizionala
-----Hegaluze-mendrezka antxoekin eta Ibarrako piperminekin – Zapo- eta otarrainxka-entsalada
epela – Barazki-salteatua urdaiazpiko iberikoarekin – Legatza labean berakatz eta piperminen olio
errearekin – Txahal-saiheskia parrilan
-----Beasain erdian, mendetako historia duen baserri batean, Artzai-Eneak sukaldaritza tradizionala eta soila
eskaintzen du, hainbat girotako guneetan. Menu bereziak eta sagardotegiko menua eskaintzen ditu.
-----Eguneko menua: 12,50 € / Karta: 25-30 € / Sagardotegiko menua: 28 € / Menu bereziak: 32, 37 eta 42 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:30-23:00 / Itxita: igande arratsaldeetan eta astelehenetan

BEASAINGO BATZOKIA
Kale Nagusia 26, behea - Beasain / T. 943 086 855 / www.baibatzokia.com

Sukaldaritza tradizionala eta merkatukoa, eguneratua
-----Antxume errea – Piper gorri melatuen entsalada hegaluze-mendrezkarekin – Bakailaoa labean –
Etxeko arroz-esnea – Gazta-tarta
-----Iñigo Sanchez aritzen da sukaldean eta Itsaso Saratxaga, berriz, jangelan. Bien artean sukaldaritza
tradizionala eskaintzen dute, autore-ukituekin, bai eta pintxoak, anoak, gosariak eta kopatan
zerbitzatzeko ardo-hautaketa zaindua ere.
------

Eguneko menua: 12,5-13,5 € (kafea barne) / Asteburuko menua: 27 € + kafea / Hitzartutako menuak 33 €-tik aurrera
Tabernaren ordutegia 08:30etik itxi arte / Jatetxea: 13:00-15:00 eta 20:30-22:30h / Itxita: astelehenetan

ESTABLEZIMENDUAK
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KATTALIN
Katea, 4 - Beasain / T. 943 889 252 / www.kattalin.com

Sasoiko sukaldaritza eta parrila
-----Babarrun gorriak sakramentuekin – Udaberriko ziza-nahaskia – Txirla- eta ganba-entsalada epela –
Bisigua parrilan – Ganadu zaharraren txuletoia parrilan txingarren gainean
-----Juanma Garmendiak eta Arantxa Agirrezabalak zuzentzen dute erretegi tradizional hau, parrilan
egindako ganadu zaharraren txuletoian eta sasoiko produktuetan espezializatua. Azpimarratzekoa da
zer-nolako ardo-karta zabala duten.
-----Eguneko menua: 11 € / Karta: 40-50 €
Ordutegia: 12:30-15:30 eta 20:00-22:30 / Itxita: igandeetan

RK
Hotel Dolarea - Avda. Navarra, 57 - Beasain / T. 943 889 888 / www.hoteldolarea.com

Autore-sukaldaritza, oinarri tradizionalarekin
-----Babarrun-entsalada odolki-kurruskariarekin – Tenperatura baxuan erretako hegaluzearen
entsalada – Barazki erreen sinfonia – Bildots hankak Errioxako erara – Torrada hur-izozkiarekin
-----Iban Mate chefak zuzentzen du jatetxeko sukaldea. Goierriko 4 izarreko lehen hotelean dago,
Igartzako monumentu-multzo ederraren parean. Pintxo- eta ardo-barra bikaina.
------

Eguneko menua: 18,90 € / Karta: 35 € / Asteburuko menua: 35 € / Menu berezia: 31 € / Haurrentzako menua: 15 €
Ordutegia: 12:30-15:30 eta 20:30-23:00

RUBIORENA
Zaldizurreta, 7 - Beasain / T. 943 089 519

Merkatu-sukaldaritza, autore-ukituekin
-----Sasoiko barazkiak bakailao-tripakiekin eta arrautzarekin – Txipiroi-tagliatelleak algekin eta ganboitartarrarekin – Buztan-terrina ardo beltzetan eta barazkiekin – Masail iberikoa fruta- eta barazkisinfoniarekin
-----Urte luzez Zeraingo ostatua zuzendu zuen Urki Balerdik gidatzen du, gaur egun, herriaren erdialdeko
jatetxe hau. Sukaldaritza gazte eta koloretsua egiten du, barazki-jaleei eta zeliakoei arreta berezia
emanez.
-----Eguneko menua: 14 € / Karta: 30-35 € / Dastatzeko menua: 35 €
Ordutegia: 12:30-15:30 eta 20:30-22:30 / Itxita: astelehenetan

ERRETEGIAK
URKIOLA
Nagusia, 7 - Beasain / T. 943 086 131

Sukaldaritza tradizionala eta produktuan oinarritua
-----Tomate-entsalada bakailao ketuarekin eta pipermorroarekin – Sasoiko barazkiak malko-ilarrekin eta
tenperatura baxuan egindako arrautzarekin – Olagarroa txingarretan erreta patata-kremarekin eta
Verako piperrautsarekin
-----Dekorazio zaindu eta atsegina duen familia-erretegi hau Beasain erdi-erdian dago. Ezaugarri
bereizgarriak: sasoiko produktuak, okela eta arrainen parrila, etxeko azkenburuak eta upategi
hautatua.
-----Karta: 50-60 € / Asteburuko menua: 30 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:30-23:00 / Itxita: igandeetan
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NON EROSI
GOURMET DENDAK
OLANO HARATEGIA
Andra Mari, 3 - Beasain / T. 943 882 290

Artisau-harategia eta -urdaitegia
-----Beasaingo odolkiak – Etxeko haragia – Aurrez prestatutako jakiak – Txistorra, gaztak – Euskal
produktuak
-----Olano familiak zuzentzen du gourmet harategi hau. Beasaingo Odolki Lehiaketan sari gehien lortu
dituzten odolkiak aurki daitezke bertan. Harategiko lantegia bisitatzeko aukera dago, hitzordua eskatuta.
-----Ordutegia: astelehenetik ostiralera 08:00-13:00 eta 16:30-20:00 / larunbatetan 08:00-13:00 / Itxita: igandeetan

SAN MARTIN
Kale Nagusia, 29 - Beasain / T. 943 880 070

Delicatessen denda
-----Euskal Herriko produktu gastronomikoak – Ardoak – Gozokiak – Xarkuteria – Kontserbak…
-----Jose Martin Barandiaran arduratzen da dendaz. Lehen mailako produktu gastronomikoez, ardoez eta
urdaitegiaz gain, dastaketak egiteko txokoa ere badu.
-----Ordutegia: astelehenetik larunbatera, 09:00-13:00 / 17:00-20:00

GOZOTEGIAK
UNANUE
Nafarroa Etorbidea, 5. - Beasain. / T. 943 162 266 / www.unanuegozotegia.com

Gozotegia eta kafetegia
-----Pastelak, pastak, opilak, bonboiak, ogia…
-----1934an ireki zuten Ordizian, eta familiaren 3. belaunaldiak zuzentzen du gaur egun. Goierri osoan eta
eskualdetik kanpo ere ezagutzen dute Unanue, bere pastelen kalitateagatik; hauek eskaintzen ditu:
Merliton ezaguna, errusiarra, bizkotxo bustia…
-----Ordutegia: 07:30-13:00 eta 16:30-20:30 / Itxita: igande arratsaldeetan eta astelehenetan egun osoz

6B

BERANGO

NON JAN
ERRETEGIAK
ITURGITXI
Itza Bidea, 12 - Berango / T. 94 668 12 86 / www.asadoriturgitxi.com

Euskal sukaldaritza tradizionala eta erretegia
-----Idi-txuleta txingarretan erreta – Erreboiloa txingarretan erreta – Hazikontxo salteatuak – Bisigua
txingarretan erreta – Boletus-nahaskia plantxan egindako foie freskoarekin
-----Naturaren erdian, errota zahar batean dagoen familia-jatetxe honek ia 30 urte bete ditu dagoeneko.
Euskal sukaldaritza tradizionala eskaintzen du, eta ospakizunak egiteko ezin aproposagoa da.
------

Eguneko menua: 24 € / Karta: 40-50 € / Txuletoi-menua: 24 € / Hitzartutako menua talde handientzat
Barraren eta terrazaren ordutegia: 11:30etik itxi arte / Jangelaren ordutegia: 13:30-15:45 eta 21:00-23:30 / Itxita:
astelehen arratsaldeetan

ESTABLEZIMENDUAK
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BERANTEVILLA

NON JAN
JATETXEAK
LOLA
Mayor, 26 - Berantevilla / T. 945 337 062 - 945 337 094 / www.restaurantelola.net

Jatetxea
-----Sasoiko barazkiak – Onddoak eta ehizakia – Neguko boilurra, sasoian – Sasoiko platerak
-----Sukaldaritza tradizionala, sasoikoa eta berritzailea eskaintzen duenez, Arabako Urteko Jatetxe
izendatu zuten Vitoria Gourmets sarien II. edizioan.
-----Dastatzeko menua: 28-38 €
Ordutegia: asteartetik ostegunera, egun bat lehenago eskatuta / ostiral, larunbat eta igandeetan 10:00etatik itxi arte /
astelehenetan itxita.

11E

BERGARA

NON JAN
JATETXEAK
LASA
Zubiaurre, 35 - Bergara / T. 943 761 055 / www.restaurantelasa.es

Sukaldaritza tradizionala eta autore-sukaldaritza
-----Etxeko ketuen aukera – Mihi-arraina ganba-moussearekin beteta – Bildots-zatiak antzinako erara
erreta – Bizkotxo beroa arroz-esnearekin
-----Koldo Lasak zuzentzen du XVI. mendeko Ozaeta jauregi ederrean dagoen jatetxea. Produktu guztiak
artisau-erara prestatzen ditu, ogia, ketuak eta abar ere bai. Ezkontzetarako gelak ditu.
-----Eguneko menua: 29 eta 36 € / Karta: 50 € / Dastatzeko menua: 46,20 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:30-22:30 / Itxita: igande arratsaldeetan eta astelehenetan egun osoz.

TARTUFO
San Juan auzoa, 35 - Bergara / T. 943 763 551 / www.tartufobergara.com

Sukaldaritza tradizionala, autore-ukituekin
-----Bakailaoa – Masailak – Bertako babarrun gorriak – Sasoiko barazkiak – Pantxineta
-----Herriaren kanpoaldean, Elgeta eta Bergara lotzen dituen errepidean, beirate zabaleko taberna atsegina da
Tartufo. Eguneko menuetan, ospakizunetan eta hitzartutako menuetan espezializatuta dago.
-----Eguneko menua: 10,90 € / Karta: 20 €
Ordutegia: 12:30-16:00 / Itxita: larunbatetan

NON EROSI
GOZOTEGIAK
LARRAÑAGA
San Pedro, 9 - Bergara / T. 943 761 051

Artisau-gozogintza eta salmenta
-----Bergarako errellenoak eta tostoiak – Pastak – Pastelak…
------
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Familia bereko 4. gozogin-belaunaldiak zuzentzen du gaur egun. Bergarako errellenoak eta tostoiak
(% 100 naturalak) egin eta saltzen ditu.
-----Ordutegia: 09:00-13:00 eta 16:30-20:00 / Itxita: astelehenetan

MUJIKA
Artakale, 3 - Bergara / T. 943 761 034

Gozogintza
-----Bergarako errellenoak eta tostoiak – Gozogintza – Pastak – Milorriak
-----Bergarako alde zaharrean dago eta familia bereko 4. gozogin-belaunaldiak zuzentzen du. Mujika saltoki
enblematikoa da, batez ere Bergarako errelleno eta tostoi ospetsuak direla eta.
-----Ordutegia: 09:00-13:00 eta 16:30-20:00 / larunbatetan 09:00-14:00 / Itxita: astelehenetan

8A

BERMEO

NON JAN
JATETXEAK
BENGOETXE
Artike auzoa, 27 - Bermeo / T. 94 688 16 76 / www.restaurantebengoetxe.com

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Bermeoko antxoak oliba-olioarekin – Itsasadarreko txirlak – Aborineko txipiroiak beren tintan
Bakailaoa pil-pilean edo Bizkaiko erara – Idi-txuletoia txingarretan erreta
-----Bengoetxe baserria Artike bailara berdean dago, eta duela 3 hamarkada baino gehiago jarri zuen bertan
jatetxea Gezuraga familiak. Gastronomiaz eta naturaz gozatzeko moduko jatetxe ikusgarria da.
-----Eguneko menua: 10 € / Karta:30 € / Beste menu batzuk: 35, 40 eta 45 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 21:00 -23:00 / Itxita: astelehenetan

ERRETEGIAK
ALMIKETXU
Almike 8- Bermeo / T. 94 688 09 25 / www.almiketxu.com

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Hegaluze-mendrezkaren entsalada – Porru-hostorea – Baserriko txorizoa eta odolkia taloarekin
Okelak eta arrainak txingarretan erreta – Esne-bildotsa egur-labean erreta
-----Alboniga-Menor familiak zuzentzen du 1850eko baserri batean dagoen erretegi hau. Kanpoko
terraza, 3 jangela, kanpoaldeko chill-out gunea eta itsasorako eta inguruko baserrietarako ikuspegi
ederra ditu.
-----Eguneko menua: 18 € / Karta: 40-45 € / Asteburuko menua: 33 €
Ordutegia: 13:30-15:30 / 20:30-22:30

CANNON
Alto de Sollube, s/n - Bermeo / T. 94 688 34 76 / www.restaurantecannon.com

Euskal sukaldaritza tradizionala eta parrila
-----Mendrezka-entsalada – Kantauriko nekorak, zanburiñak eta abakandoak txingarretan erreta – Txuleta,
azpizuna eta bildotsa txingarretan erreta – Arrainak txingarretan erreta – Olagarroa Galiziako erara
-----Familia-jatetxe hau Sollube gainean dago, eta ikuspegi ikaragarriak ditu itsasorantz eta inguruko
mendietarantz. Aparkalekua eta umeentzako zabuak, poniak eta zaldiak ditu.
-----Eguneko menua: 12 € / Karta: 40-50 € / Asteburuko menua: 30 € / Haurrentzako menua: 12 €
Ordutegia: 13:30-15:30 eta 20:30-23:00 / Itxita: asteazkenetan
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ZER IKUSI
EKOIZLEAK
CONSERVAS ZALLO
Pol. Industrial Landabaso - Bermeo / T. 94 618 63 18 / www.zallo.com

Arrain-kontserben eta erdikontserben fabrikatzailea
-----Hegaluzea – Kantauriko antxoa – Bokartak – Muskuiluak…
-----Familia-enpresa hau sortu zuten une beretik hasi ziren kalitate handiko arrain-kontserbak egiten; besteak
beste, hauek jartzen dituzte kontserban: hegaluzea, Kantauriko antxoa, muskuiluak, makarela eta abar.
-----Ordutegia: 09:00-13:00 / 15:30-18:00

15E

BERROBI

NON JAN
JATETXEAK
IRIARTE
J. M. Goikoetxea, 34 - Berrobi / T. 943 683 078 / www.iriartejatetxea.com

Sukaldaritza tradizionala eta erretegia
-----Txerrikume errea – Antxoa, tipulin eta piper erreen entsalada – Sasoiko barazki salteatuak
urdaiazpiko iberikoaren xerrekin – Bakailao-zati melatua piper-zukuarekin
-----Felix Belaunzaran chefak zuzentzen du Tolosaldeko herri txiki batean dagoen jatetxe tradizional
hau. Etxean hazitako txerrikumeak erretzen dituzte.
-----Eguneko menua: 17 € / Karta: 45 € / Asteburuko menua: 40 € / Haurrentzako menua: 20 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:30-23:30 / Itxita: astelehenetan

14E

B I DA N I A - G O I AT Z

ZER IKUSI
EKOIZLEAK
URDAPILLETA EUSKAL TXERRIA
Elola azpikoa baserria - Bidania-Goiatz / T. 943 681 006 / www.urdapilleta.eu

Euskal txerrikien elaborazioa, banaketa eta salmenta
-----Urdaiazpikoa – Txorizoa – Saltxitxoia – Solomoa – Txistorra…
-----Pello Urdapilleta gogoz aritzen da euskal txerriaren arraza berreskuratzeko lanetan. Gaur egun 400
txerri baino gehiago ditu, ordua eskatuta bisita daitezkeen instalazioetan.
-----Ordutegia: ordua eskatuta / Itxita: astelehenetik ostiralera

6C

BILBAO

NON JAN
JATETXEAK
AD HOC CASCANUECES
Heros, 21 - Bilbao / T. 94 497 98 98 / www.adhocbilbao.com

Fusio-sukaldaritza
------
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Olagarro errea papinekin eta txile gozoaren maionesa minarekin – Asiako barazkien woka – Arroz
beltza zanburiñekin eta hirugihar kurruskariarekin – Brasilgo picanha – Baso gozoa
-----Kartako plater guztiak partekatzeko pentsatuta daude eta mahaiaren erdian zerbitzatzen dira. Jatetxeak
mundu osoko eragina bereganatu du: Japoniakoa, Perukoa, Thailandiakoa, Indiakoa, Frantziakoa…
-----Karta: 35-45 €
Ordutegia: 13:30-15:30 eta 20:30-23:00 / Itxita: astearte gauetan eta igandeetan

AIZIAN
Lehendakari Leizaola, 29 - Bilbao / T. 94 428 00 39 / www.restaurante-aizian.com

Sukaldaritza tradizionala, autore-ukituekin
-----Ostrak plantxan azalore-moussearen gainean – Olagarro-risotto faltsua – Legatza itsas trikuaren
emultsioarekin eta bere pil-pilarekin – Usakume-bularki odoldua, izter konfitatua eta bere gibelen foiea
-----Josemi Olazabalagak zuzentzen du Doña Casilda parkean dagoen jatetxea, Michelin izarra ere izan
zuena. Terraza klimatizatua eta hiru jangela ditu, bai eta 0 Kilometroaren ikurra ere, slow food edo
janari motela erabiltzeagatik.
-----Menu exekutiboa: 48 € / Karta: 65 € / Menu tradizionala: 54 € / Dastatzeko menua: 85 €
Ordutegia: 13:30-16:00 eta 20:30-23:00 / Itxita: igandeetan

AMAREN
Diputación, 1 - Bilbao / T. 94 497 89 06 / www.restauranteamaren.es

Okelak txingarretan erreta
-----Bieirak txingarretan erreta risotto faltsuaren gainean – Txahal-hazikontxoak txingarretan erreta
Xerez ardotan konfitatutako boletusekin – Idi txuletoia txingarretan erreta – Txuletoi galiziarra
txingarretan erreta – Behi zaharraren txuletoia txingarretan erreta
-----Jatetxearen bereizgarria: ziurtagiria duen benetako idiaren okela. Sukaldea agerian du, parrila
eramangarriz hornitua. Bertako pintxo-barra Bilboko erdiguneko hoberenen artean sartu zuten.
-----Karta: 50 €
Ordutegia: 08:00-00:00

BASCOOK
Barroeta Aldamar, 8 - Bilbao / T. 94 400 99 77 / www.bascook.com

Euskal Herriko eta nazioarteko sukaldaritzaren arteko fusioa
-----Gilda-makia bakailaoarekin – Bakailao konfitatua azalorearen pil-pilarekin – Steak tartariarra
papadum minarekin – Basurde-, hanka- eta foie-kaneloiak – Gin tonic izoztua Schweppes
tartarrarekin
-----Egokitutako gatz-biltegi zahar batean, Uribitarteko kaitik pauso batera dagoen jatetxea da Aitor
Elizegiren sukaldaritzarako ingurune ezin hobea. Sustraia eta fusioa nahasten ditu, betiere bertako
produktuekin konprometituta.
-----Eguneko menua: 29,70 € / Karta: 60-65 € / Dastatzeko menua: 61,60 €
Ordutegia: 12:30-17:30 (ostegun eta larunbatetan 20:30-01:00 ere bai) / Itxita: igandeetan

BISTRÓ GUGGENHEIM BILBAO
Avenida Abandoibarra, 2 - Bilbao / T. 94 423 93 33 / www.bistroguggenheimbilbao.com /

Euskal sukaldaritza eguneratua
-----Barazki erreak Idiazabal gaztarekin salteatuta – Txangurruaren, kukuluarne, ozpinetako tipulen
eta tomate lehorraren terrina – Bildots hezurgabetu errea barazki-purearekin eta hurrekin
-----Tokiko kultura gastronomiko klasikoa balioztatzeko lekua. Errezeta eta saltsa zaharrak
berreskuratzen ditu, eta findu, eguneratu eta abangoardiako esparrura egokitu.
------

Eguneko menua eta asteburuko menua: 29,50 € / Dastatzeko menua: 40 € / Menu berezia: 22 €
Ordutegia: eguerdietan asteartetik igandera 13:00etatik 15:30era / gauez ostegunetik larunbatera 20:30etik 22:30era

ESTABLEZIMENDUAK

75

CAFÉ IRUÑA BILBAO
Jardines de Albia - Bilbao / T. 94 423 70 21 / www.cafeirunabilbao.net

Sukaldaritza tradizionala eta tokikoa
-----Bakailao errea Bilboko erara – Okela parrilada (sekretua, azpizun iberikoa eta abere larriaren zatia)
– Askotariko iberikoak – Urdaiazpiko-muselina – Burruntzi-pintxoak
-----Bilboko betikoetako bat. 1903an ireki zutenez geroztik, bertakoen eta kanpokoen bilgunea izan da,
eta berezko ezaugarritzat dituen dekorazio mudejarra eta azulejuak gordetzen ditu.
-----Eguneko menua: 14 € / Karta: 25-30 € / Asteburuko menua: 19 € / Iruña menua: 32 €
Ordutegia: 07:00-01:00

CLUB NÁUTICO
Obispo Orueta, 2-4 - Bilbao / T. 94 423 55 00

Sukaldaritza tradizionala, autore-ukituekin
-----Zigala-carpaccioa – Hanka eta yellowfin erregosia kokospe-kurruskariarekin eta Bizkaiko erako
saltsarekin – Bildots-hazikontxoak orburuekin eta foiearekin txingarretan erreta – Bakailaoa pil-pilean
eta Bizkaiko erara – Nabazeko usakumea bi trinkotasunekin
-----Lopez de Haro hotelak lehenengo solairuan du jantoki txiki eta dotore hau. Julio Heras sukaldariak
gauzatzen du bertan, dotorezia handiz, produktuari eta tradizioari lotutako sukaldaritza.
-----Karta: 50,00 € / Dastatzeko menua: 75,00 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:00-22:30 / Itxita: igande eta astelehenetan

EGILUZ
Perro, 4 - Bilbao / T. 94 415 02 42 / www.restauranteegiluz.com

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Barazki-menestra – Txerri-hankak – Muturrak Bizkaiko erara – Barraskiloak – Begihandia bere
tintan – Txuleta
-----Txuleta tradizionala da Zazpi Kaleetako jatetxe txiki honetako jaki bereizgarria. Pedrok (1965etik)
eta Marik maitasun handiz prestatzen dituzte, bertan, euskal plater tradizionalak.
-----Eguneko menua: 13 € / Karta: 40 € / Udako menua: 16 €
Ordutegia: 11:00-16:00 eta 20:00-23:30 / Itxita: asteazkenetan

EL ARANDIA DE JULEN
Plaza de la Encarnación, 10 - Bilbao / T. 94 433 10 86 / www.arandiadejulen.com

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Etxeko foiea – Babarrunak sakramentuekin – Bakailao-porrusalda – Arrain-zopa – Txuleta – Krema
erdi gatzatua
-----Julen Prado Egiak Atxuriko klasiko honen xarma osoari eusten dio. Jangelan, koilaraz jatekoak dira nagusi;
adibidez: Goierriko babarrunak sakramentu askorekin, etxeko odolkia barne.
-----Karta: 45 € / Menuak: 33-60,50 €
Ordutegia: 13:00-16:00 (ostiral eta larunbatetan 21:00-23:00 ere bai) / Itxita: astelehenetan

EL TXAKOLI
Carretera Artxanda - Santo Domingo, 19 - Bilbao / T. 94 445 50 15 / www.eltxakoli.net

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Abakando-entsalada – Arroz krematsua barazkiekin eta bakailaoarekin – Legatza arrautza-irinetan
pasatuta begihandiarekin – Ahate-magreta mugurdi-saltsa gazi-gozoarekin – Madariak ardo
beltzetan
------
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Artxandan, mende bateko funikularretik hurbil dagoen txakolindegi honek Bilboko ikuspegi bikaina
eskaintzen du. 300 lagunentzako lekuarekin, sasoiko produktua lehenesten du eta ia edozein ordutan
ematen du jaten.
-----Eguneko menua: 13 € / Karta: 50 € / Menu berezia: 30 €
Ordutegia: 09:00-23:30 / Sukaldeko ordutegia: 10:00-23:00

ENOL
Licenciado Poza, 73 - Bilbao / T. 94 442 19 28

Sukaldaritza tradizionala
-----Ganba freskoak plantxan – Txirlak plantxan – Orburu salteatuak – Txangurrua – Txuleta –
Erreboiloa – Gatzatu-flana
-----Bezeroak ehun ardo baino gehiago ditu aukeran janariarekin uztartzeko. 25 urte daramatza
sukaldaritza tradizionala eskaintzen, batez ere sasoiko produktuak eta arraina plantxan.
-----Karta: 50 €
Ordutegia: 13:00-01:00 / Itxita: larunbat gauetan eta igandeetan

ETXANOBE
Avda. Abandoibarra, 4 (Palacio Euskalduna) - Bilbao / T. 94 442 10 71 / www.etxanobe.com

Bertako autore-sukaldaritza
-----Abakando-entsalada epela haien buruen esferarekin – Antxoa-lasagna tomate-zopan – Baba txiki
erregosiak baserriko gorringoarekin – Euskal txerriaren saiheskia
-----Fernando Canales chefak zuzentzen du Michelin izar bat duen jatetxe ospetsua, Bilboko
Euskalduna jauregian dagoena. Sukaldaritza klasikoa egiten du, autore-ukituekin.
-----Karta: 60-70 € / Chefaren menua: 96 € / Menu gastronomikoa: 83 € / Jostaketa menua: 75 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 19:45-23:00 / Itxita: igandeetan

GOIZEKO IZARRA
Alameda Gregorio de la Revilla, 9 - Bilbao / T. 94 441 50 18 / www.goizekoizarrarestaurante.es

Sukaldaritza tradizionala
-----Piper berdeak – Txirlak saltsa berdean – Bildots-hazikontxoak – Legatz-kokotea – Abere larriaren txuletoia
-----1971n, «Lemoaren zatitxo bat Bilbora eramateko» ahalegina egin zuten jatetxeko arduradunek.
Duela gutxi berritutako jatetxea erreferentziazkoa da Bilbon, txuleta eder bat jatekotan.
-----Karta: 50 €
Ordutegia: 09:00-01:00 / Itxita: igandeetan

GUETARIA
Colón de Larreategui, 12 - Bilbao / T. 94 424 39 23 / www.guetaria.com

Erretegia / Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Baserriko arrautzen nahaskia bakailao-kokotxekin – Bisigua Orioko erara – Erreboiloa Getariako
erara – Abere larriaren txuletoia txingarretan erreta – Euskal Herriko askotariko gaztak
-----Arte-ikatzaren txingarrak eta euskal sukaldaritzaren tradizioak argitzen dute erretegi klasiko
honen eskaintza gastronomikoa. 1984an ireki zutenetik parrilan egindako okeletan eta arrainetan
espezializatuta dago.
-----Karta: 55 € / Dastatzeko menua: 50 €
Ordutegia: 13:30-15:15 eta 21:00-23:00

GURE KABI
Particular de Estraunza, 4 - Bilbao / T. 94 600 48 43 / www.gurekabi.com

Euskal sukaldaritza tradizionala, ukitu berritzaileekin
------
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Arroza abakandoarekin – Zigala-kroketak – Arrainak plantxan – Txuletoia harrian – Soufflea
-----Goizeko Kabi historikoak utzitako lekua betetzen du Gure Kabik. Athletic Cluben ikonografiak eta Bilboko
irudiek dekoratzen dituzte jangelak. Eramateko platerak eta anoak ere prestatzen dituzte.
-----Eguneko menua: 13,50 € / Karta: 45 € / Menu bereziak: 35,20 €
Ordutegia: 10:00-00:00 (asteartetik larunbatera) / Itxita: igandeetan eta astelehen gauetan.

GURIA
Gran Vía, 66 - Bilbao / T. 94 441 57 80 / www.restauranteguria.com

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Barazki-panatxea – Pistoa Bilboko erara – Bakailaoa lau gustutan – Txerri hankak – Tripakiak
Bizkaiko erara – Txirulak gazta-kremarekin
-----Bakailaoa da jatetxearen bandera, Jenaro Pildain zenak mundu mailako ospea eskuratu zuenetik.
1920an sortu zen eta Bizkaiko tradizioan oinarritzen da. Bistro txiki bat du eta eramateko ere
prestatzen du.
-----Karta: 60 € / Bistro-menua: 40 € / Menu berezia: 41-84 €
Ordutegia: 10:00-00:00 / Sukaldeko ordutegia: 13:30-16:00 eta 20:00-23:00 / Itxita: igande gauetan

KATE ZAHARRA
Zabalbide, 221 - Bilbao / T. 94 446 13 47 / www.kate-zaharra.com

Sukaldaritza tradizionala
-----Txitxirioak abakandoarekin – Barazki-menestra – Arrainak txingarretan erreta – Okela txingarretan
erreta – Azpizun-bolak
-----2002an eraikitako jatetxeak ibilbide gozoa eskaintzen dio mahaikideari: mila erreferentziatik gorako
upategitik hasi, jangelan jarraitu eta Bilborako ikuspegi bikainak dituen karpa klimatizatuan amaitzen da.
-----Karta: 75 €
Ordutegia: 13:00-16:00 (ostiral, larunbat eta jaiegun-bezperetan 21:00-00:00 ere bai)

LA OLLA DE LA PLAZA NUEVA
Plaza Nueva, 2 - Bilbao / T. 94 663 00 12 / www.laolladelaplazanueva.com

Euskal sukaldaritza tradizionala, autore-ukituekin
-----Bermeoko hegaluzea – Bakailaoa pil-pilean berakatz-gatzarekin eta oliba beltzaren hautsarekin
– Txahal-masaila distira emanda tipulatxekin – Idi-txuletoia – Torrada karamelutua mandarinaizozkiarekin
-----La Ollaren sukurtsala Zazpi Kaleetako Plaza Berrian kokatu berri da. Eskaintza gastronomikoan urdaiazpikoa
nagusitzen da, baina pintxoak, sandwichak, fondueak eta anoak ditu osagarri.
-----Karta: 30 € / Txuletoi-menua: 28,50 € (egunero)
Ordutegia: 09:00-22:30 (ostiraletan 23:30ak arte) / larunbatetan 10:00-23:30 / igandeetan 10:00-22:30

LASA
Diputación, 3 - Bilbao / T. 94 424 01 03 / www.restaurantelasa.net

Euskal sukaldaritza, egungo ukituekin
-----Izkiratzarren carpaccioa – Berakatz-zopa bakailao-brandadarekin – Buztan erregosia patata-purearekin,
Kuiatxo-raviolia txangurroz beteta – Txokolatezko eta hurrezko krema katalana
-----Juan Carlos Lasa sukaldari ezagunak zuzentzen du Bilboko oinezkoentzako gunerik interesgarrienetako
batean dagoen jatetxea. Terraza eroso-eroso bat du gainera.
-----Eguneko menua: 13,50 € / Karta: 35 € / Asteburuko menua: 25 € / Menu berezia: 25 € / Taldeentzako menua: 30, 35 eta 39 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:00-22:30 / Itxita: igandeetan
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LA VIÑA DEL ENSANCHE
Diputación, 10 - Bilbao / T. 94 415 56 15 / www.lavinadelensanche.com

Sukaldaritza tradizionala
-----Ezkur-urdaiazpikoa – Hegalabur marinatua sushi arrozarekin – Bakailaoa plantxan piper erreekin –
Masail iberikoa patata-purearekin – Fruitu gorri gainerreak gazta-izozkiarekin
-----Klasiko hau 1927an ireki zuten Bizkaiko Foru Aldundiaren eraikinaren alboan, oinezkoentzako kalean.
Hiru espazio eskaintzen ditu: pintxo-taberna eta terraza, saltokia eta sukaldea agerian duen lantegia.
-----Karta: 26 € / Dastatzeko menua: 30 € / Menu gastronomikoa: 50 €
Ordutegia: 08:00etatik 23:00etara / Itxita: igandeetan

LE CAFÉ METROPOLE
Hotel Domine - Alameda Rekalde, 61 - Bilbao / T. 94 425 33 00 / www.hoteles-silken.com

Sukaldaritza tradizionala, autore-ukituekin
-----Zainzuri berdeak wasabi-tenpuran – Bakailao epela xerratan ahuakate-chutneyaren gainean –
Txipiroi salteatua tipula gorriaren toffearen gainean eta bere tintarekin – Torrada karamelutua
betiko erara sorbetearekin
-----Domine hotelaren jatetxearen terrazatik Guggenheim Museoaren ingurunea ikusten da. Autoreukituak dituen sukaldaritza tradizionala sukaldaritza sortzailearen ñabardurekin uztartzen dute.
-----Eguneko menua: 27 € / Karta: 35-40 € / Asteburuko menua: 32 €
Ordutegia: 08:00- 00:00

MARKINA
Henao, 31 - Bilbao / T. 94 423 25 40 / restaurantemarkina.com

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Ezkur-urdaiazpiko iberikoa – Foiea anisetan marinatuta – Itsasoko erreboiloa labean – Behi
zaharraren txuletoia parrilan – Torrada karamelutua izozkiarekin
-----Markina Bilboko bi museo handietatik (Guggenheimetik eta Arte Ederren museotik) hurbil dago,
90 lagunentzako lekua du eta sukaldaritza noble eta soila eskaintzen da, barrokismorik gabea eta
produktuan oinarritua..
-----Eguneko menua: 14,20 € / Karta: 40 € / Udako menua: 15,50 € / Igandeko menua: 26 €
Ordutegia: 08:00-00:00 / igandeetan 08:00-17:00

MINA
Muelle Marzana - Bilbao / T. 94 479 59 38 / www.restaurantemina.es

Goi-mailako autore-sukaldaritza
-----Mina jatetxeak dastatzeko menua baino ez du eskaintzen. Platerak egunetik egunera aldatzen dira,
sasoiaren arabera eta merkatu hornitzaileen eskaintzaren arabera.
-----Michelin izar bat eskuratu duen Alvaro Garridok eta bere taldeak 25 menu ateratzen dituzte zerbitzu
bakoitzean, eta bezeroek mahaia edo barra aukera dezakete. Azken horretatik, hain zuzen, janaria
prestatzeko prozesua ikus daiteke.
-----7 platereko dastatzeko menua: 60 € / 10 platereko dastatzeko menua: 75 € / 14 platereko dastatzeko menua: 100 €
Ordutegia: 14:00-15:30 eta 21:00-22:30 / Itxita: igande gauetan eta astelehen eta astearteetan egun osoz

MONTERREY
Gran Vía, 6 - Bilbao / T. 94 424 84 90 / www.monterreybilbao.com

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Barazki-menestra – Zainzuri zuria – Legatza Erromako erara – Tripakiak Bizkaiko erara – Txerri hankak
Bizkaiko erara
-----Sasoiko produktuak eta koilarako plater klasikoak elkarrekin agertzen dira 1952an Abandoko geltokitik
hurbil ireki zuten jatetxe txiki honetan. Anoak, pintxoak eta tapak ere eskaintzen ditu.
------
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Eguneko menua: 21,75 € / Karta: 40 € / Gaueko menua: 24,20 €
Ordutegia: 07:00-00:00 / Sukaldeko ordutegia: 13:00-16:00 eta 19:30-23:30 / Itxita: igandeetan

MUGARRA
Ercilla, 14 - Bilbao / T. 94 423 39 14 / www.restaurantemugarra.com

Produktu-sukaldaritza
-----Sasoiko barazkiak – Gatzetan ondutako arrainak – Arrain eskabetxatuak – Etxeko foie-tarrina
bermutarekin – Itsasoko arrainak: bisigu ahogorria, erreboiloa, muxumartina, txelba, txelba hotzandia…
-----Arraina da kartako protagonista. Izan ere, beti-beti egoten dira gutxienez hamar espezie kartan.
Plantxan markatu eta labean burutzen dira. Ardo-hautapen zaindua.
-----Karta: 60 €
Ordutegia: 13:00-16:00 (ostegun eta larunbatetan 20:30-23:00 ere bai) / Itxita: igandeetan

NERUA GUGGENHEIM BILBAO
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Avda. Abandoibarra, 2 - Bilbao (Junto a la araña ‘Mama’) / T. 94 400 04 30 / www.guggenheimbilbao.com

Tokiko sukaldaritza berritzailea
-----Tomatea, belar aromatikoak eta kapar-hondoa – Tipula zuria, bakailaoa eta piper berdeak – Bakailaokokotxa piper berdearen pil-pilean – Txipiroia tipulatan ilar-zukuarekin
-----Naturak zehazten du Josean Alijaren sukaldaritzaren erritmoa. Michelin izar bat jaso duen chef gazte
aintzatetsi horrek sasoiari egokitutako esperientzia gastronomiko eta kulturala eskaintzen du.
-----Dastatzeko menua: 9 produktukoa 105 € / 14 produktukoa 145 € / 21 produktukoa 175 €
Ordutegia: astearte eta igandeetan 13:00etatik 15:00etara / asteazken eta larunbatetan 20:30etik 22:00etara /
Itxita: astelehenetan, astearte gauetan eta igandeetan

NIDO BILBAO
Barroeta Aldamar, 3 - Bilbao / T. 94 436 06 43 / www.nidobilbao.com

Merkatuko sukaldaritza
-----Joselito urdaiazpikoa – Tripa beltzeko zapoa arrautza-irinetan pasatuta eta piper gorriekin – Okelabola labeldunak saltsa horiarekin – Txahal-muturrak Bizkaiko saltsarekin – Abere larriaren txuleta
-----Jatetxe honetan beti egoten dira Iberikoak, barrukiak eta baserriko arrautzak. Udaletxetik hurbil
dago eta euskal errezeta klasikoetara jotzen du, sasoiko produktuekin.
-----Karta: 50 €
Ordutegia: 13:30-16:00 eta 20:00-23:00 / Itxita: igandeetan

PORRUE
Alameda Recalde, 4 - Bilbao / T. 94 423 13 13 / www.porrue.com

Hiri-parrila
-----Lanpernak txingarretan erreta – Kokotxak txingarretan erreta txipiroi-errautsarekin – Abakandoentsalada ziape-kabiarrarekin – Bisigu ahogorria parrilan - Gernikako Fermin Iturberen behiaren txuleta
-----Guggenheimetik hurbil-hurbil, Unai Campok bere baratzeko barazkiak, inguruko okelak eta 0 km-ko
produktuak eramaten ditu parrilara. Champagne-karta nabarmena du.
-----Karta: 70 € / Dastatzeko menua: 68 €
Ordutegia: 13:00-23:30 / Itxita: igande gauetan

ROTTERDAM
Perro, 6 - Bilbao / T. 94 416 21 65

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Kroketak – Antxoak kazolan – Txipiroiak beren tintan – Bakailaoa pil-pilean – Okela-bolak
------
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Etxeko janari tradizionalez gainezka egiten duten platerek betetzen dute 1974an sortutako jatetxearen
barra txikia. Ezin hobea mokadutarako. Zazpi Kaleen bihotzean dago, ikono guztietatik hurbil.
-----Karta: 25 €
Ordutegia: 11:00-16:00 eta 19:00-23:00 / Itxita: asteazkenetan

SAIBIGAIN
Barrencalle Barrena, 16 - Bilbao / T. 94 415 01 23 / www.saibigain.com

Sukaldaritza tradizionala
-----Urdaiazpiko iberikoa – Txahalkiz betetako piperrak – Bakailaoa pil-pilean – Bakailaoa Bizkaiko erara
– Txuleta – Gazta-tarta
-----1952an sortu eta Zazpi Kaleetako lehen solairu batean dagoen jatetxe honek Bizkaiko mendi baten izena
du. Beheko solairuan dagoen tabernan, urdaiazpikoak erakutsi eta askotariko pintxoak eskaintzen dituzte..
-----Eguneko menua: 13 € / Karta: 35 € / Menu berezia: 36-50 € / Dastatzeko menuak: 26-36 €
Ordutegia: 11:00-16:00 eta 19:00-24:00 (larunbatetan 02:00ak arte) / Itxita: igande arratsaldeetan eta astelehenetan

SERANTES
Licenciado Poza, 16 - Bilbao / T. 94 421 21 29 / www.JATETXEAKerantes.com

Sukaldaritza tradizionala / Itsaskitegia
-----Onddoak foiearekin – Txirlak zartaginean – Txangurruz betetako legatza – Idi-buztana – Marrubi
frijituak Grand Marnierrekin eta limoi-izozkiarekin
-----Bere haztegi propioa duen itsaskitegi honek 60 urtetik gorako ibilbidea du. Bi jangelatan 84 lagunentzako
lekua du. Gainera, bi sukurtsal ere baditu Urkixo Zumarkalea kalearen 51.ean eta Mazarredo kalearen 75.ean.
-----Eguneko menua: 18,15 € / Karta: 55 €
Ordutegia: 08:00-01:00 / Itxita: igandeetan (hil bakoitietan) edo astelehenetan (hil bikoitietan)

VÍCTOR MONTES
Plaza Nueva, 8 - Bilbao / T. 94 415 70 67 / www.victormontes.com

Sukaldaritza tradizionala
-----Foie freskoa anisetan marinatua – Izokin ketua urrezko hautsarekin eta arbekina-kabiarrarekin –
Bieira erreak antxoa-kabiarrarekin – Bakailao-solomo inperiala pil-pilean edo Bizkaiko erara
-----Ardo-, whiski- eta koñak-bilduma zabala dute bisitarien entretenigarri. Aurretiaz janari-denda izan zen
lokalak vintage-airea du. Bertan sinatu zuen Frank Gerhyk Guggenheim Museoaren proiektua.
-----Karta: 45 € / Taldeentzako menua: 40-60 €
Ordutegia: 9:00- 00:00

YANDIOLA
Plaza de Arrikibar, 4 (Edificio Azkuna Zentroa) - Bilbao / T. 94 413 36 36 / www.yandiola.com

Merkatuko sukaldaritza
-----Azpizunezko tartar-steaka – Orburua, Zallako tipula morearen zukua eta patata-krematsua – Bakailaodastatzea – Txingarretan pasatutako txipiroiak, zafran eta Idiazabal sokarrataren gainean
-----Philippe Starckek berriz asmatu zuen Alhondiga zaharreko teilatu ikusgarrian, trago bat hartzeko
lekua dago, edota slow foodari lotutako Ricardo Perezen jatetxe dotorea.
-----Karta: 55-60 € / Taldeentzako menua (10 lagun gehienez): 43 € / Taldeentzako menua (10 lagunetik gora): 65-95 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:30-23:00

ZAPIRAIN
Juan de Ajuriaguerra, 22 - Bilbao / T. 94 405 52 73 / www.zapirain.es

Produktu- eta merkatu-sukaldaritza
------
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Arrain-zopa – Abakando-entsalada – Txirlak plantxan – Erreboiloa – Legatz-solomoa plantxan
txipiroi-saltsarekin
-----Jatorrizko Zapirain jatetxea Lekeition egon zen 1960tik 2010era bitartean, harik eta Bilbora
lekualdatu zen arte. Xehetasun guztiak zaintzen dituzte eta arrainetan eta itsaskietan
espezializatutako erreferentziako jatetxea da.
-----Karta: 70 €
Ordutegia: 14:00-16:00 eta 21:00 23:00 / Itxita: igandeetan eta astelehen gauetan

ZARATE
Licenciado Poza, 65 - Bilbao / T. 94 441 65 21 / www.zaratejatetxea.com

Sukaldaritza tradizionala, autore-ukituekin
-----Arrautza trufatua patata-purearen, onddoen, urdaiazpikoaren eta oliba-olioaren gainean – Abakandoentsalada romescu-saltsarekin – Begihandi-tallarinak perretxikoen karbonararekin – Lekeitioko eta
Ondarroako arrain freskoak
-----Sergio Ortiz de Zaratek itsas ukitu handiak dituen sukaldaritza tradizionala eskaintzen du bere
jatetxe xarmantean. Bilbo erdigunean dago eta Michelin izar bat eskuratu du.
-----Karta: 60-70 € / Zarate menua: 60 € / Menu gastronomikoa: 80 €
Ordutegia: 13:30-16:00 eta 21:00-22:30 / Itxita: astelehenetan eta igandetik ostegunerako gauetan

ZORTZIKO
Alameda de Mazarredo, 17 - Bilbao / T. 94 423 97 43 / www.zortziko.es

Goi-mailako sukaldaritza, modernoa eta sortzailea
-----Izkiratzarren arroz melenga – Bieira errea trufadun patata-pure likidoarekin – Zapo-zati errea, azalorekuskusa, fruitu lehorren pralinea – Arte-ketan erretako erreboiloa – Bost egosketako usakumea
-----Michelin izar batek eta bost Repsol Eguzkik bermatzen dute Daniel Garciaren sukaldaritza
koloretsua, ausarta eta, aldi berean, tradizionala. Bizkaiko chefik enblematikoenetako bat da, Atea
eta Zortzi jatetxeen jabea.
-----Karta: 70-80 € / Menu tradizionala: 65 € / Dastatzeko menu handia: 95 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:30-23:00 / Itxita: igande eta astelehenetan egun osoz

ZUREKIN
Diputación, 8 - Bilbao / T. 94 416 49 87 / www.zurekin.es

Sukaldaritza modernoa
-----Txipiroia tipularekin hiru trinkotasunetan – Malagako gazta freskoaren entsalada raff
tomatearekin – Etxeko frijituen dastaketa – Behi zaharraren azpizuna eztitan erretako
pikilloekin – Tatin tarta
-----Foru Aldundiaren jauregiaren albo-alboko taberna-jatetxea. Terraza eta catering-zerbitzua ditu.
«Sukaldea egun osoan irekita» eta «autore-platerak» aldarrikatzen ditu, tradizioari eta pintxobarrari uko egin gabe.
-----Eguneko menua: 19,90 € / Karta: 30 €
Ordutegia: 08:00-00:00 (larunbatetan 03:00ak arte eta igandeetan 23:00ak arte)

PINTXO-TABERNAK
BAR GUGGENHEIM BILBAO
Avenida Abandoibarra, 2 - Bilbao / T. 94 423 93 33

Pintxoak, entsaladak, etxeko pastelak, sandwichak, koktelak
-----Bilboko erara egindako pistoarekin marinatutako antxoak – Grilloa: patata, uraza, tipula eta
ozpin-olioa – Txipiroia eskabetxean – Tomate- eta angurri-gazpatxoa – Urdaiazpiko iberikoaren
eta Idiazabal gaztaren sandwicha
------
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Guggenheim Museoaren eskaintza gastronomikoak adituentzako pintxoen aldeko apustua egiten du,
bazkaltzean prestakin harrigarri eta arau gabeekin gozatzeko, kalitateari uko egin gabe.
-----Ordutegia: 09:30etik 20:30era / Astelehenetan itxita (uztailean eta abuztuan egunero irekita)

CAFÉ BAR BILBAO
Plaza Nueva, 6 - Bilbao / T. 94 415 16 71 / www.bilbao-cafebar.com

Pintxoak, anoak, menuak
-----Bakailaoa pil-pilean – Txahalkiz eta perretxikoz betetako patata Idiazabal gaztarekin – Porru-entsalada
ahate ketuarekin – Zapo- eta otarrainxka-broxeta – Ahate-konfitaren kurruskaria PX foiearekin
-----1911n sortu zen eta 1992an jatetxea ireki zutenean ere, lokalak garai bateko kafetegiaren aireari eutsi
zion. Menuak, anoak eta eguneko platera eskaintzen ditu, eta antzerki-gidoien sari bat antolatzen du.
-----Ordutegia: 06:30-22:30 / larunbatetan 09:00-23:00 / igandeetan 09:00-15:00

CHARLY
Plaza Nueva, 8 - Bilbao / T. 94 415 01 27 / www.barcharly.com

Pintxo-taberna
-----Bakailaoa pil-pilean – Urdaiazpiko-kroketa – Urdaiazpiko iberikoa, Mantxako gazta eta aliolia –
Wakame alga karramarroarekin – Ajoarriero bakailaoa
-----Txikia bada ere, 1973an irekitako taberna hau Zazpi Kaleetako Plaza Berriaren edertasunera zabaltzen da.
Pintxoez gain, anoak, ogitartekoak eta txibierro oso estimatuak eskaintzen ditu.
-----Ordutegia: 11:00-23:00

EL GLOBO
Diputación, 8 - Bilbao / T. 94 415 42 21 / www.barelglobo.es

Pintxo-taberna
-----Txangurru gainerrea – Izokin marinatua – Hegalaburra plantxan – Karraspio – Foiea plantxan –
Gazta urtua
-----Metroaren alboan dagoelarik, sukaldea ez du behin ere ixten 1997an irekitako taberna honek. Txangurru
gainerrea da bertako pintxo izarra; baina, gainera, anoen, entsaladen eta sandwichen karta eskaintzen du.
-----Ordutegia: 08:00-23:00 (ostiraletan 00:00ak arte) / larunbatetan 11:00-24:00 / Itxita: igandeetan

EL HUEVO BERRIA
Licenciado Poza, 65 - Bilbao / T. 605 701 716 / www.elhuevoberria.com

Pintxo-taberna
-----Patata-tortilla tipularekin eta piper berdeekin – Etxeko hanburgesak – Etxeko ogitarteko txikiak
– Masail-paketetxoa onddoekin eta Portoko ardotan egindako foiearekin – Barazki-txibierroak,
ekialdekoak eta tradizionalak
-----El Huevo Fritoren anaia txikia gosarietan dago espezializatuta. Hala, goizeko lehen ordutik eskaintzen ditu
askotariko tortillak, etxeko hanburgesak, ogitarteko txikiak… bai eta menua eta eguneko platera ere.
-----Ordutegia: 10:00-23:00 / Asteko atseden-eguna: igandeetan (Athleticek San Mamesen jokatzen duenean izan ezik)

EL HUEVO FRITO
Maestro García Rivero, 1 - Bilbao / T. 605 701 716 / www.elhuevofrito.com

Pintxo-taberna
-----Huevonheim (urdaiazpikoa, piperrada eta galeper-arrautza frijitua) – Baconheim (hirugiharra, piper
berdea, barrengorria eta galeper-arrautza frijitua) – Ministro hanken pastela Bizkaiko saltsarekin
------
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Garcia Rivero kalean, El Huevo Frito izan zen pintxo-barra eder eta koloretsua eskaintzen
lehenengoetakoa Bilbon. Tortillak, hanburgesa txikiak eta gilda ospetsuak ere prestatzen dituzte
-----Ordutegia: 10:00-23:00 / Asteko atseden-eguna: igandeetan

GURE TOKI
Plaza Nueva, 12 - Bilbao / T. 94 415 80 37 / www.guretoki.com

Pintxo-taberna
-----Behi-saiheskia wakame algarekin – Txangurru gofrea – Mollet arrautza onddoekin eta patatekin –
Bieira patatekin eta ogi-apurrekin curryarekin – Bildots-ukondoa
-----«Miniaturako goi-mailako gastronomia» izena apropos-aproposa da Ivan Silesek Zazpi Kaleetako
negozio honetan egiten dituen proposamenak izendatzeko. Hain zuzen, pintxo-tabernarik onenaren
saria eskuratu zuen Euskal Herriko lehiaketan.
-----Ordutegia: 09:00-23:00 / igandeetan 09:30-16:00 / Itxita: asteazkenetan

IRRINTZI
Santa María, 8 - Bilbao / T. 94 416 76 16 / www.irrintzi.es

Pintxo-taberna
-----Barazki-broxeta tenpuran mentarekin– Ukondoa cruditeekin – Porru-, olagarro- eta urdaiazpikocarpaccioa – Sagar-kurruskaria eta ahatea kakahuete-saltsan – Falafela shiitakearekin
-----«Pintxos & Friends» esloganean iragartzen den giro informala, gaztea eta lasaia nagusitzen da Alde
Zaharreko taberna honetan. Barran, nazioarteko eragina duten prestakin bereziak dastatzeko aukera dago.
-----Ordutegia: 09:30-23:30 (ostiraletan 01:00a arte) / larunbatetan 11:30-01:00 / igandeetan 12:00-16:00

LA OLLA
Diputación, 12 - Bilbao / T. 94 416 59 65 / www.laolla.com

Pintxo-taberna
-----Ezkur-iberikoaren urdaiazpiko txigorkia raff tomatearen tartarrarekin – Hegaluze-zatia barazkien ozpinolioarekin – Bakailaoa pil-pilean – Labean gainerretako txangurrua – Kantauriko antxoaren gilda
-----1973an ireki zuten Udal Liburutegiaren eta Aldundiaren parean, gaur egun oinezkoentzat den gunean.
Terraza du eta barran iberikoak eta okelak zerbitzatzen dituzte, hezur gabeko txuletoia barne.
-----Ordutegia: 07:00-23:00 / igandeetan 11:00-22:00

LASA
Diputación, 3 - Bilbao / T. 94 424 01 03 / www.restaurantelasa.net

Euskal sukaldaritza, egungo ukituekin
-----Zapo- eta otarrainxka-broxeta – Masailak – Buztanaren eta Brie gaztaren bikinia – Idiazabal risotto faltsua –
Pintxo beroak oro har
-----Pintxo hotz eta beroetan espezializatutako taberna hau 2000. urtean ireki zuten. Juan Carlos Lasak
zuzentzen du eta 2007an pintxo-barrarik onenaren saria irabazi zuen Bizkaiko Pintxo Lehiaketan.
-----Ordutegia: 07:30-23:00 / Itxita: igandeetan

MUGI
Licenciado Poza, 55 - Bilbao / T. 94 441 30 16 / www.barmugi.com

Pintxoak, anoak eta txingarra
------
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Gazi-gozoa – Izokina – Bakailaoa pil-pilean eta piper gorria txingarretan erreta – Foiea plantxan –
Txipiroi frijitua –Otarrainxkaren broxeta txipiroi-saltsan
-----Athleticen zaleek 1982az geroztik San Mameserako bidean egiten duten geltokia. Mugik txingarlabea ipini du barran, arreta berezia egiten dio ardoari eta 40 pintxo mota eskaintzen ditu.
-----Ordutegia: 08:00-24:00 (igandeetan 12:00etatik aurrera) / Itxita: larunbatetan

SALTSAGORRI
La Merced, s/n (esquina Santa María) - Bilbao / T. 636 883 296

Pintxo klasikoen taberna
-----Gilda – Grilloa – Bibainitoa – Felipada – Bakailao gordina era tradizionalean – Ostrak era naturalean
-----Bilboko pintxoak berreskuratzen espezializatutako taberna txikia. Zazpi Kaleak abesten zeharkatzen
dituzten txikiteroen geltokia izan da dozenaka urtez.
-----Ordutegia: 13:30-16:30 eta 19:30-00:00 / Itxita: astelehenetan eta astearteetan

SUKALDE
Elcano, 31 - Bilbao / T. 94 470 30 32 / www.sukalde.com

Pintxo-taberna
-----Ondarroako Agirreoaren antxoekin prestatutako gildak – Txangurru gainerrea – Tripakiak eta hankak –
Legatz-kokotxak – Hestebeteak, % 100 ezkurrekoak
-----Ibilbide luzeko taberna-jatetxea, Zazpi Kaleetako Anboto Bigarrenean abiatu zena. Sukaldaritza
tradizionala eskaintzen du, ukitu modernoekin: Esla bailarako idi-txuletoiak, arrainak parrilan...
-----Ordutegia: 10:00-00:00 / Itxita: astelehenetan (jaiegunetan eta bezperetan izan ezik)

ZINTZOA
Licenciado Poza, 24 - Bilbao / T. 607 519 967

Pintxo-taberna
-----Urdaiazpiko iberikoaren ogitartekoa tipula-ogitan – Urdaiazpiko- eta porru-entsalada antxoarekin
Txangurrua otarrainxkarekin – Izokina iparraldeko saltsarekin eta kaparrekin
-----Tabernak arreta berezia egiten dio produktuari. Pintxoez gain, olagarro-broxetak, Agirreoako antxoa-anoak,
Gijueloko urdaiazpikoa eta tenperatura egokian zerbitzatutako ardo-aukera zabala eskaintzen ditu
-----Ordutegia: 08:00-22:00

NON EROSI
GOURMET DENDAK
BASQUERY
Ibáñez de Bilbao, 8 - Bilbao / T. 94 407 27 12 / www.basquery.com

Janari-denda eta artisau-ogiaren eta -garagardoaren elaborazioa
-----Baserriko ogia, ore amaz egina – Igorreko ahuntz-esnea – Arrietako limoi-marmelada – Artisaugaragardoa – Gure arrantzaleen hegaluze ketua
-----Okindegia, garagardo-lantegia, janari-denda… Hori eta gehiago ere bada diziplina anitzeko leku hau.
Labetik atera berria den croissanta gosal dezakezu edo kalitatezko produktua etxera eraman edo
bertako mahaietan jan.
-----Ordutegia: 08:00-22:30 (ostiraletan 23:00ak arte) / larunbatetan 09:00-23:00 / igandeetan 09:00-15:00
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CHOCOLATES DE MENDARO-SAINT GERONS
Licenciado Poza 16 - Bilbao / T.: 94 443 87 62 / www.chocolatesdemendaro.com

Txokolatezko produktuen denda
-----Egiteko txokolatea – Bonboiak, trufak, tabletak – Turroiak, likorezko bonboiak…
-----Chocolates de Mendaro Saint Gerons Euskal Herriko txokolate-fabrikarik zaharrenetako bat da.
1850ean sortu zen eta familia sortzailearen 6. belaunaldiak zuzentzen du gaur egun.
------

Ordutegia: astelehenetik ostiralera 10:00-14:00 eta 16:30-20:00 / larunbatetan 10:00-14:00 / Itxita: larunbat
arratsaldeetan, igandeetan eta jaiegunetan

LA CATEDRAL DE LA CERVEZA
Carnicería Vieja, 33 - Casco Viejo - Bilbao / T. 650 978 892 / www.lacatedraldelacerveza.com

Garagardo-salmenta eta haren inguruko kulturaren sustapena
-----Artisau-garagardoak eta nazioartekoak – Garagardo-dastaketak – Garagardoa egiten ikasteko
lantegiak…
-----Mario Sancho garagardo zaleak eta «slow drink» filosofiaren defendatzaileak dastaketak, aurkezpenak,
prestakuntza-ikastaroak.... antolatzen ditu. Pertsona bakoitzaren gusturako eta poltsikorako garagardoak
gomendatzen ditu.
-----Ordutegia: astelehenetik asteazkenera 11:00-14:00 eta 16:30-20:30 / ostegunetik larunbatera 11:00-21:00 /
Itxita: igandeetan

GOZOTEGIAK
ARRESE
Gran Vía, 24 - Bilbao / T. 94 423 40 52 / www.arrese.biz

Gozotegia
-----Txokolatezko eta esne-gainezko trufak – Ziazerba-tarta – Errusiarrak – Arroz-tarta – Te-pastak – Gurin-opila
-----1923an ireki zuten Kale Nagusiko saltokia, marmolezko erakusmahaia duena. 1852an irekitako negozio
baten lokalik zaharrena da. Izan ere, Bilbon lau sukurtsal eta Areetan sukurtsal bat ditu gaur egun.
-----Ordutegia: 09:00-21:00 / igandeetan 09:00-15:00 (uztailean eta abuztuan 17:00-21:00 ere bai)

MARTINA DE ZURICALDAY
Ercilla, 43 - Rodriguez Arias, 48 - Plaza San José, 3 - Doctor Areilza, 38 - Bilbao / T. 94 443 57 96 /
www.martinazuricalday.com

Artisau-gozotegiak
-----Gurinezko opilak – Karolinak – Arroz-pastelak…
-----Bilboko sei belaunaldi jaio dira artisau-gozotegi honen opilekin eta gozokiekin. Euskadiko zaharrena
da eta «Bilboko ospetsu» izendatu zuten beraren tradizioagatik, artisau-produktuengatik,
hurbiltasunagatik eta kalitateagatik.
-----Ordutegia: 09:30-14:30 eta 16:30-20:30

PASTELERÍA SUIZA
Marqués del Puerto, 4 - Bilbao / T. 94 423 86 25 / www.pasteleriasuizabilbao.com

Gozotegia, bonboitegia
-----Florentziako tarta – Briochea – Almendrazko croissanta – Hostore-tarta – Inauterietako txigorkiak
– Pastak – Gurinezko opilak – Fruta-tarta
-----Hirurogeiko hamarkadatik aurrera, lantegia eta saltokia leku berberean daude, Bilboko Kale Nagusiaren alboalboan. Gozozaleena ere asebetetzeko opilak eta orotariko kanapeak eta sandwichak prestatzen dituzte.
------
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Ordutegia: 09:00-14:30 eta 16:30-20:30 / ostiraletan 09:30-14:30 eta 16:30-20:30 / larunbatetan 09:30-14:30
eta 17:00-20:30 / igandeetan 09:30-14:30

12C

DEBA

NON JAN
JATETXEAK
CALBETÓN

Hondartza, 7 - Deba / T. 943 191 970 / www.calbetonjatetxea.es

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Itsaski-entsalada – Buztan-kurruskaria – Onddo-nahaskia – Arrain-zopa – Etxeko laranja-tarta
-----1998az geroztik, Agustin Larrañagak euskal sukaldaritza tradizionaleko platerak prestatzen ditu,
ukitu pertsonalekin. Sasoiko produktuetan eta bere baratzetik datozen barazki ekologikoetan
ardazten du eskaintza.
-----Eguneko menua: 10 € / Karta: 30 € / Asteburuko menua: 20 €
Ordutegia: 13:00-15:00 eta 20:30-22:30 / Itxita: igande arratsaldeetan eta astelehenetan egun osoz.

URGAIN
Hondartza, 5 - Deba / T. 943 191 101 / www.urgain.net

Sukaldaritza tradizionala eta marinel erakoa
-----Bertako itsaskiak plantxan – Itsaski-entsalada – Barazki-panatxea – Onddoak plantxan – Arrain
freskoak parrilan
-----Xabier Osak zuzentzen du jatetxea. Bertako otarrainekin eta abakandoekin ondo hornitutako
haztegiak ditu, eta era guztietara prestatutako itsaski eta arrain freskoetan dago espezializatuta.
-----Eguneko menua: 19 € / Karta: 70-90 € / Asteburuko menua: 26 € / Dastatzeko menua: 45, 60 eta 70 €
Ordutegia: 12:00-16:30 eta 19:00-00:00 / Itxita: astearte gauetan

PINTXO-TABERNAK
MAZZANTINI

Sokagin, 7 - Deba / T. 943 192 422

Pintxo-taberna
-----Ogitarteko iberikoak – Askotariko tortillak – Solomoa, gazta eta piperrak – Antxoa, pipermina eta
piper berdea – Pintxo hotzak oro har
-----40 ogitartekok eta beste horrenbeste pintxok osatzen dute Debaren erdiguneko taberna ezagun
honetako karta. Barra ikusgarria du, are ikusgarriagoa asteburuetan.
-----Ordutegia: 10:30-00:00 (asteburuetan 04:00ak arte)

SEVEN CLOVERS
Hondartza, 11 - Deba / T. 943 191 295

Kopatarako taberna
-----Pintxoak, kafeak, ardoak, garagardoak, ronak, ginebrak, vodkak, whiskiak, infusioak, mojitoak...
-----Irish Puba izatetik, «Iris» izatera pasa da. Puntako orduetan tortillak eta pintxoak lantzen ditu, eta
azpimarratzekoak dira, halaber, bertako gosariak eta gaueko kopak.
------

Ordutegia: astelehenetik ostegunera 08:00etatik 02:30era / ostiraletan 08:00etatik 04:00etara / larunbatetan
09:00etatik 04:00etara / igandeetan 09:00etatik 02:00etara

ESTABLEZIMENDUAK

URGAIN
Hondartza, 5 - Deba / T. 943 191 101 / www.urgain.net

Jatetxea eta pintxo-taberna
-----Legatza arrautza-irinetan pasatuta – Barrengorriak saltsan – Etxeko kroketak – Patata-tortilla Txistorra
-----Xabier Osak zuzentzen duen jatetxe enblematikoak taberna-gunea ere badu, eguneko menu aparta
jateko edota etxean prestatutako pintxo sorta zabalaz gozatzeko
-----Ordutegia: 12:00-16:00 eta 19:30-23:30 / Itxita: astearte gauetan

16C

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN

NON JAN
JATETXEAK
AGORREGI

Portuetxe, 14 - Donostia / T. 943 224 328 / www.agorregi.com

Sasoiko euskal sukaldaritza modernizatua.
-----Hegaluze-tartarra ziape-izozkiarekin – Tomate-, albaka- eta iberiko-raviolia Parmako airearekin –
Txangurrua Donostiako erara izkiratzar errearekin – Araizko usakumea zartaginean, salbiadun pure
koipetsuarekin
-----Ibaeta inguruan dagoen jatetxe txiki eta atsegin honetan, Gorka Arcelus chefak euskal sukaldaritza
pertsonala egiten du, berrikusia eta modernizatua, sasoiko produktuei arreta berezia eginez.
-----Karta: 40 € / Eguneko menua: 22 € / Gourmet menua: 35 € / Gourmet Plus menua: 51 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:30-22:30 / Itxita: igandeetan eta astelehenetik asteazkenerako gauetan

AKELARRE

Pº Padre Orkolaga, 56 (Igeldo) - Donostia / T. 943 31 12 09 / www.akelarre.net

Goi-mailako sukaldaritza, modernoa eta sortzailea
-----Idi-tartar finq eta arina – Souffle-patata berria eta belar aromatikoen ogia – «Umami» lupina – Txipiroiak
Añanako gatzarekin – Orriak eta foiea, euripean – Potxak eta piper erreak
-----Pedro Subijanak zuzentzen duen jatetxe hau munduko onenetakoen artean dago, eta euskal erro
sakonak dituen abangoardiako gastronomia eskaintzen du, itsasorako ikuspegi ederra duen talaiatik.
-----Karta: 200 € / Dastatzeko menuak: 185 € + edariak
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:30-23:00 / Itxita: urtarriletik ekainera igande gauetan eta astelehen eta
astearteetan egun osoz
uztailetik abendura igande gauetan eta astelehenetan egun osoz otsailean eta urriko bigarren hamabostaldian

ARATZ

Igara Bidea, 15 (Igara) - Donostia / T. 943 219 204 / wwwrestaurantearatz.com

Sukaldaritza tradizionala eta produktu-sukaldaritza, autore-ukituekin
-----Otarrain-entsalada – Onddoak plantxan foiearekin eta saltsa gazi-gozoarekin – Kokotxak pil-pilean
mutur eta patatekin – Haragi eta arrainak parrilan – Etxeko kafe-sorbetea
-----Xabier eta Iker Zabaletak zuzentzen dute berrikitan sortu den taberna-jatetxe ospetsu hau. Parrila eta
sasoiko produktuak dira nagusi, bai eta plater tradizionalak ere, baina autore-ukituarekin.
-----Karta: 40 - 50 € / Eguneko menua: 11 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:30-00:00 / Ez du ixten
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ARZAK

/30

Avda. del Alcalde José Elosegi, 273 - Donostia / T. 943 285 593 / www.arzak.info

Euskal autore-sukaldaritza, ikerketan, garapenean eta abangoardian oinarritua
-----Itsasoko eta baratzeko abakandoa – Barbarina haritz-hostoekin – Zapoa eta tipula brontzeztatua
Limoi beltza – Ilargi-harria
-----Euskal sukaldaritza berriaren sortzaileak, Juan Mari Arzakek eta haren alaba Elenak zuzenduta eta 3
Michelin izarrekin, munduko jatetxerik onenen artean dago Arzak.
-----Karta: 200-250 €
Ordutegia: 13:30-15:00 eta 20:45-23:00 / Itxita: igande eta astelehenetan

BODEGÓN ALEJANDRO
Fermín Calbetón, 4 (Parte Vieja) - Donostia / T. 943 427 158 / www.bodegonalejandro.com

Euskal sukaldaritza tradizional eguneratua
-----Antxoa marinatuen lasagna hotza barazki-pistoarekin– Txipiroi-arroz krematsua Idiazabal
gaztaren printzekin – Bakailao-kokotxa freskoak txakolinetan egindako berberetxoekin
-----Alde Zaharrean, Andoni Luis Adurizen taldeko Inaxio Valverdek sukaldaritza zintzoa eskaintzen du,
euskal plater tradizionaletan ardaztuta baina ukitu modernoekin.
------

Eguneko menua: 16 € / Karta: 45-50 € / Dastatzeko menuak: 40 € / Asteburuko menua: 23 €
Jangelako ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:00-22:30 / Itxita: igande gauetan, astelehenetan egun osoz eta astearte
gauetan
(uztailen eta abuztuan egunero irekita)

BOKADO MIKEL
Plaza Jacques Cousteau, 1 (Aquarium) - Donostia / T. 943 431 842 / www.bokadomikelsantamaria.com

Sasoian eta merkatuan ardaztutako autore-sukaldaritza
-----Hegaluze-mendrezka tipulinarekin eta Ibarrako piperminekin – Donostiako arrain-zopa txirlekin,
zapoarekin eta abakandoarekin – Usakume errea arrozarekin eta sasoiko perretxikoekin
-----Jatetxea Donostiako Aquariumaren goiko aldean dago, Kontxara begira. Mikel Santamariak
modernotasuna eta tradizioa biltzen ditu bertan, marinel erako sukaldaritzan oinarrituta.
------

Karta: 55-60 € / Merkatuko dastatzeko menuak: 55 € / Sasoiko menua: 45 €
Jangelako ordutegia: 13:30-15:30 eta 21:00-23:00 / Itxita: igande gauetan, astelehenetan egun osoz eta astearte gauetan

BRANKA
Pº Eduardo Chillida, 13 - Donostia / T. 943 317 096 / www.branka-tenis.com

Sasoiko produktuak eta arraina eta itsaskiak parrilan
-----Onddo-txapela parrilan – Legatz-kokotxak parrilan – Txipiroiak Pelayoren erara – Erreboiloa parrilan
– Bertako abakando-entsalada
-----Haizearen Orraziaren ondoan eta itsasorako ikuspegi bikainarekin, tokirik aproposena da Kantauriko
arrainak parrilan ez ezik marinel eran ardaztutako sukaldaritza tradizional modernizatua ere dastatzeko.
-----Karta: 45-50 € / Dastatzeko menuak: 36 € / Haurrentzako menua: 18 €
Barrako ordutegia: 08:00-00:00 / Sukaldeko ordutegia: 13:30-15:45 eta 20:30-23:00 / Itxita: igandeetan

ERRIBERA
Portuetxe Bidea, 15 - Donostia / T. 943 210 300 / www.erribera.info

Sukaldaritza tradizionala
-----Arroza barazkiekin eta txirlekin – Marinel erako entsalada – Baserriko arrautzak – Bakailaoa
Bizkaiko erara – Entrekota parrilan edo piperbeltz berdearekin
------

ESTABLEZIMENDUAK

Igara auzoan dagoen jatetxe tradizional honek etxeko sukaldaritza eskaintzen du. Ardandegia, jangela
pribatuarekin, eta terraza estalia ditu, hori haur-parke batera begira.
-----Eguneko menua: 12 € / Karta: 25-30 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:00-23:00 / Ez du ixten

CASA UROLA
Fermín Calbetón, 20 - Donostia / T. 943 441 371 / www.casaurolajatetxea.es

Sasoiko sukaldaritza eguneratua eta parrila
-----Baba txiki salteatuak, orburuekin, arrautza gorringoarekin eta patata-aparrarekin – Nafarroako
orburua eta kardua parrilan almendra-praline gaziarekin – Legatz-kokotxak parrilan – Itsasoko
erreboiloa parrilan – Bi egosketako usoa
-----Pablo Loureiro Rodilek Alde Zaharreko klasiko hau zuzentzen du 2012az geroztik. Eskarmentu handiko
chef hori sasoiko barazkietan eta parrilan egindako arrainetan da espezialista, oso ukitu pertsonala
ematen baitaki.
-----Karta: 50 €
Ordutegia: 13:00-16:15 eta 20:00-23:00 / Itxita: astearteetan

GANDARIAS
31 de Agosto, 23 (Parte Vieja) - Donostia / T. 943 42 63 62 / www.restaurantegandarias.com

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Joselito iberikoak – Gandarias entsalada – Eguneko arrain freskoa plantxan – Bildots- eta
txerrikume- txuleta eta -azpizuna – Etxeko azkenburuak
-----Badira hamar urte baino gehiago Agirre anaiek, bertatik hurbil dagoen Juantxo tabernaren jabeek,
jatetxe hau zuzentzen dutela. Karta osoa eskaintzen du egun osoan, etenik gabe.
-----Karta: 40 €
Ordutegia: 11:00-00:00 (barra+jangela), etenik gabe

ILLARRA
Illarra bidea, 97 - Donostia / T. 943 214 894 / www.restauranteillarra.com

Sasoiko sukaldaritza eta parrila
-----Gure baratzeko ilarrak era tradizionalean – Barazki-salteatua parrilan – Txangurru- eta barazkitxoentsalada – Bakailaoa parrilan patata moreen gainean – Haragiak eta arrainak parrilan
-----Josean Eizmendik zuzentzen du baratzea ere baduen baserri hau. Hain zuzen, bertatik eskuratzen
ditu malko-ilarrak eta sasoiko barazkiak. Parrila eta sasoiko produktuak dira etxean nagusi.
------

Eguneko menua: 17 € / Karta: 40-50 € / Asteburuko menua: 30 € / Haurrentzako menua: 12 € / «Parrila» menua: 45 €
Ordutegia: 12:00-16:00 eta 20:00-23:00 / Itxita: igande gauetan, astelehenetan, astearteetan eta asteazkenetan

KOKOTXA
Campanario, 11 (Parte Vieja) - Donostia / T. 943 421 904 / www.restaurantekokotxa.com

Autore-sukaldaritza sormenezkoa
-----Txipiroi-raviolia eltzeko- eta arto-saldarekin– Hegalaburra, angurria, gerezia eta gorringoa –
Karramarro kurruskaria, kimchia eta kokoa – Bresseko usakumea, arto-torrada eta sesamo beltza
---Daniel López chef gazteak zuzentzen du Alde Zaharraren bihotzean dagoen jatetxea. Beraren sukaldaritza
sormenezkoari eta ausartari esker, Michelin izar bat eta Repsol gidako bi eguzki eskuratu ditu.
-----Karta: 60-70 € / Merkatu-menua: 62 € / Dastatzeko menua: 87 €
Ordutegia: 13:30-15:30 eta 20:45-23:00 / Itxita: igande eta astelehenetan
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KOSTALDE
Avda. Zurriola, 28 - Donostia / T. 943 277 791 / www.kostalde.com

Sukaldaritza tradizionala eta Kataluniako eta Mediterraneoko espezialitateak
-----Payes ogi txigortuak tomatearekin – Eskalibada – Arrozak eta paellak – Haragi- edo arrain-fideua –
Sasoiko arrain freskoak
-----Zurriola pasealekuan, hondartza pare-parean, Kostaldek Mediterraneoko sukaldaritzaren zaporea,
Kataluniako espezialitateak eta euskal tradizioko jakiak lotzen ditu, zeliakoei arreta berezia eginez.
-----Eguneko menua: 12 € / Menu erdia: 8,75 € / Karta: 25-30 € / Asteburuko menua: 20 €
Ordutegia: 12:00-16:00 eta 20:30-23:30 / Ez du ixten

LA BRASSERIE MARI GALANT
Zubieta, 2 (Hotel de Londres) - Donostia / T. 943 440 770 / www.hlondres.com

Sukaldaritza tradizionala
-----Etxeko foie-terrina – Arrain-zopa – Ahate-entsalada epela – Bakailao frijitua tipula konfitatuaren
gainean – Tenperatura baxuan erretako bildotsa
------Mikel Ibero chef trebatuak sukaldaritza dotorea eskaintzen du, tradizionala eta produktukoa. Jatetxea
Londres hotel ospetsuan dago, baina kaletik sarrera independentea du.
-----Eguneko menua: 23 € / Karta: 45-50 € / Dastatzeko menua: 38 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:00-23:00 / Ez du ixten

LA CEPA
31 de Agosto 7 (Parte Vieja) - Donostia / T. 943 426 394 / www.barlacepa.com

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Jabugo urdaiazpikoa – Urgull-entsalada (tomatea, hegaluzea, ozpin-olioa, pipermina eta antxoa) – Iditxuleta patata frijituekin eta Gernikako piperrekin – Zapoa baratxuriaren olio errearekin – Gazta-tarta
------Alde Zaharreko jatetxe tradizional honek inguruko pintxo-barrarik ezagunenetakoa du. Hasierako
itxura gordetzen du: urdaiazpikoak zintzilik eta erretiluz eta platerez betetako erakusmahaia.
-----Eguneko menua: 18 € (astelehenetik ostiralera ) / Karta: 30-35 € / Asteburuko menua: 28 € (eguerdian) /
Haurrentzako menua: 8-10 €
Barrako ordutegia: 11:00-00:00 / Jangelako ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:00-00:00 / Itxita: astearteetan

LA FÁBRICA
Puerto, 17 (Parte Vieja) - Donostia / T. 943 432 110 / www.restaurantelafabrica.es

Sukaldaritza tradizionala, egungo ukituekin
-----Perretxiko eta onddoen raviolia foie-kremarekin – Sasoiko barazkien salteatua gari-zainzurien
kremarekin eta 65º-tan sueztitutako arrautzarekin – Hegaluze-zatia tomate- eta albakakonfiturarekin eta pipermin gozoaren ozpin-olioarekin
-----Iñigo Bozal chef donostiarrak zuzentzen du Alde Zaharreko jatetxe txiki hau. Sukaldaritza
tradizionala egiten du, autore-ukituekin, eta prezio finkoa duen karta itxia eskaintzen du.
-----Menu berezia: 25 € / Astegunetan dastatzeko menu berezia: 33 € / Asteburuetan dastatzeko menua: 39 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:30-23:00 / Itxita: neguan, igande gauetan

LANZIEGO
Triunfo, 3 - Donostia / T. 943 462 384 / www.lanziego.com

Sasoiko sukaldaritza tradizionala, autore-ukituekin
-----Abakando-entsalada – Foie-milorria – Zapoa labean txirlekin – Ardo beltzetan erregositako
masailak – Anana- eta koko-torradak
------

ESTABLEZIMENDUAK
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Donostiako jatetxe mitiko hau gaur egungo sukaldari askoren eskola izan da. Europa Hotelaren eta
Zaragoza plazaren artean dago eta tradizioa eta produktu-kalitatea dira nagusi bertako sukaldaritzan.
-----Karta: 50-60 € / Dastatzeko menua: 40-45 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:00-23:00 / Itxita: igande arratsaldeetan eta astelehenetan

LA PERLA
Pº de la Concha, 12 - Donostia / T. 943 462 484 / www.la-perla.net/restaurante

Sukaldaritza tradizionala, autore-ukituekin
-----Azpizun-carpaccioa eta foiea onddo-olioarekin – Banilla-torrada karamelutua jogurt-izozkiarekin
– Olagarro- eta otarrainxka-entsalada piperrauts gozoaren ozpin-olioarekin
-----Kontxako badiaren erdialdean eta itsasora begira, La Perlak sukaldaritzaren tradizioa eta
modernotasunik grinatsuena bateratzen ditu.
-----Eguneko menua: 19,50 € (astelehenetik ostiralera) / Karta: 40 € / Dastatzeko menua: 40 €
Sukaldeko ordutegia: 12:00-00:00 / Barrako ordutegia: 08:30-00:00 / martxotik azarora Burger eta chill out
terraza
Itxita: astearteetan, apiriletik urrira izan ezik

MESÓN MARTÍN
Elkano, 7 - Donostia / T. 943 422 866 / www.mesonmartin.com

Sukaldaritza tradizionala eta pintxoak
-----Entsalada epelak – Onddo- eta foie-lasagna – Txangurru- eta kuiatxo-entsalada – Legatza
onddo-saltsarekin – Foieaz, onddoz eta boilurrez betetako txerri-hankak
-----Boulevardaren eta Gipuzkoa plazaren artean, Donostiako kalerik jendetsuenetako batean, ibilbide
luzeko jatetxe honek sukaldaritza tradizionala eta barrako pintxo-aukera handia eskaintzen ditu.
-----Eguneko menua: 13,50 € / Karta: 30-35 €
Ordutegia: 07:30-23:00 / larunbatetan 09:30-23:30 / Itxita: igandeetan

MIRADOR DE ULIA
Ulia Pasealekua, 193 - Donostia / T. 943 272 707 / www.miradordeulia.es

Autore-sukaldaritza
-----Sardina marinatua eta ketua ozpinetako gereziekin – Belar freskoen emultsioan bustitako zigala,
iberikoen ukituekin eta yuzu-perlekin – Tenperatura baxuan egindako ahate lakatua almendrapralinearekin
-----Ruben Trincadok zuzentzen du Michelin izar bat eta Repsolen bi Eguzki ere badituen jatetxea.
Sukaldaritza koloretsua eta berezia aurkituko dugu, bai eta Donostiako ikuspegirik ederrenetako
bat ere.
-----Karta: 60-80 € / Dastatzeko menua: 99 €
Ordutegia: 13:30-15:30 eta 20:30-22:30 / Itxita: igande gauetan eta astelehen eta astearteetan egun osoz

NARRU
Zubieta 56 - Donostia / T. 943 423 349 / www.narru.es

Merkatuko sukaldaritza
-----Krustazeoen eta txipiroien arroz melenga zarakarduna, Palamoseko ganbarekin eta arbekinaolibaren ongarriarekin – Pelayo txipiroiak (sasoiaren arabera) – Sekretu iberikoa, ziapearekin eta
bertako sagarrarekin
-----Iñigo Peña chef gazteak zuzentzen du jatetxea. Kontxarako ikuspegi paregabea duen kafetegia ere badu,
eta gosariak, kafea, ardoa eta autore-pintxoen aukera ederra eskaintzen dira bertan.
------
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Eguneko menua: 27 € / Karta: 40 € / Hitzartutako menuak
Barrako ordutegia: 12:00-24:00 (01:00 asteburuetan). Jatetxeko ordutegia: 13:30-15:30 eta 20:30-23:00 /
Itxita: igande arratsaldeetan eta astelehenetan egun osoz

NI NEU
Avda. de Zurriola 1 - Donostia / T.: 943 003 162 / www.restaurantenineu.com

Sukaldaritza tradizionala ukitu berritzaileekin
-----Baratxuri-oliotan bustitako kukuluak – Txangurru gisatua Donostiako erara perrexil-airearekin –
Bildots hezurgabetua Iratiko parmentierrarekin – Zartaginean karamelututako torrada
-----Mikel Gallo chefak zuzentzen du Kursaal jauregiko jatetxe hau. Terraza zabala du Urumeako bokalaren
ertzean. Kafetegian askotariko pintxoak daude.
-----Eguneko express menua: 18 € / Karta: 25,50 € / Dastatzeko menua: 32-38,50 € / Haurrentzako menua: 13 €
Sukaldeko ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:30-22:30 / Itxita: astelehenetan, astearteetan eta asteazken gauetan

REKONDO
Paseo de Igeldo, 57 - Donostia / T. 943 212 907 / www.rekondo.com

Sukaldaritza tradizionala eta produktuarena, autore-ukituekin
-----Arrain-zopa tradizionala – Abakando-, izkiratzar- eta bieira-salpikoia – Arroza txirlekin – Bakailaoa
parrilan pil-pil saltsarekin eta kristal-piperrekin – Txuleta parrilan
-----Europako ardo-upategirik garrantzitsuena eta munduko garrantzitsuenetako bat dago Rekondon,
Robert Parkerrek zuzentzen duen Wine Spectator aldizkari ospetsuak berak aitortu duen bezala.
-----Karta: 50-70 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:30-23:30

TXULETA
Pza. de la Trinidad, 2 - Donostia / T. 943 441 007 / www.txuletarestaurante.com

Sukaldaritza tradizionala eta sasoikoa, eta espezialitateak parrilan
-----Txuleta-kroketak – Arrain-zopa – Olagarroa parrilan – Idi-isatsez betetako piperrak – Txuleta parrilan
-----Ander Esartek eta Marian Garmendiak zuzentzen dute erretegi tradizional hau. Alde Zaharraren bihotzean
dago eta terraza-jangela kristalduna eta klimatizatua du, Trinitate plazarako ikuspegi ederrekin.
-----Eguneko menua: 20 € / Karta: 35-40 € / Dastatzeko menua: 35 € / Neguko menua Tolosako babarrunekin: 27 €
Sukaldeko ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:30-23:30 / Itxita: astelehen eta astearteetan

XARMA
Avda. Tolosa, 123 - Donostia / 943 317 162 / www.xarmajatetxea.com

Merkatu-sukaldaritza pertsonalizatua eta eguneratua.
-----Mikrobarazkiak entsaladan, tomate eta sagar gainean – Hegaluze marinatua oliba beltz likidoarekin,
piper gozoarekin eta pikillo-emultsioarekin – Mami-izozkia gaztaina-krema melengaren gainean
-----Ahizpea Oihanederrek eta Xabier Diez Esteibarrek sukaldaritza koloretsua, ikusteko ausarta eta
oso pertsonala egiten dute Loreako jatetxe xarmant honetan. Merkatuaren eta sasoiaren arabera
egokitzen dute karta
-----Eguneko menua: 25,50 € / Karta: 50-60 € / Xarma menua: 65 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:30-23:15 / Itxita: igande gauetan, astelehenetan egun osoan eta astearte gauetan

ZELAI TXIKI
Travesía Rodil, 79 - Donostia / T. 943 274 622 / www.restaurantezelaitxiki.com

Produktu-sukaldaritza, autore-ukituekin
------

ESTABLEZIMENDUAK

Abakando-entsalada – Arroz krematsua txirlekin – Legatz-kokotxak arrautza-irinetan pasatuta
edo pil-pilean – Azpizun-zatia thai saltsarekin – Brioche-torrada kafesne-izozkiarekin
-----Ulia mendiaren magalean, ehun urtetik gora dituen baserri batean dago jatetxe-erretegi hau.
Ardo-upategi ikusgarria du. Espezialitateak: merkatu-sukaldaritza, hurbilekoa, eta labean nahiz
parrilan egindako haragiak.
-----Eguneko menua: 25 € / Karta: 50-60 €
Sukaldeko ordutegia: 13:00-15:00 eta 20:15-22:45 / Itxita: astelehen gauetan, astearteetan egun osoz eta
asteazken gauetan

PINTXO-TABERNAK
A FUEGO NEGRO
31 de Agosto, 31 (Parte Vieja) - Donostia / T. 650 13 53 73 / www.afuegonegro.com

Abangoardiako pintxoak
-----Datila odolarekin – Endibia txerria – Porrupatathaia – Donostiako txitxarroa kuboan – Txosnako
ogitartekoa
-----06-06-06an ireki zutenez geroztik, A Fuego Negrok Alde Zaharreko abangoardiako miniaturako
gastronomia gidatu du, «Jan, edan, entzun, ikusi eta ikasi!» oihu artean.
-----Dastatzeko menua: 35-50 €
Ordutegia: 12:00-23:00 (neguan, astelehenetik ostiralera, 19:00etan irekitzen du)

CASA GANDARIAS
31 de Agosto, (Parte Vieja) - Donostia / T. 943 426 362 / www.restaurantegandarias.com

Pintxo tradizionalak
-----Bieira- eta ganba-broxeta – Ziazerba- eta bakailao-krepea – Txangurru-tartaleta – Ahuntz-gazta
karamelutua – Txipiroi-broxeta
-----Trinitate plazaren ondoan dago, Alde Zaharreko pintxotarako eta txikiteorako eremurik
ezagunenetako batean. Gandariasek pintxo-barra ikusgarria du eta sukaldea egun osoan egoten
da irekita, etenik gabe.

CASA VERGARA
Mayor, 21 (Parte Vieja) - Donostia / T. 943 431 073 / www.restaurantecasavergara.com

Pintxo tradizionalak eta sormenezkoak
-----Habanitoa – «Manoloa» – «Incomprendidoa» – Txangurrua labean – Azpizuna roquefortarekin
-----Alde Zaharraren bihotzean dago eta jatetxe tradizionala ere bada. Euskal gastronomiako plater
ezagunenak eta ardo-aukera handia dasta daitezke bertan.

HAIZEA
Aldamar, 8 (Parte Vieja) - Donostia / T. 943 425 710

Pintxo tradizionalak eta sormenezkoak
-----Bakailao-brika – Itsaski-kremaz betetako otarrainxka – Bieira- eta otarrainxka-broxeta – Foie
freskoa sagarrarekin – Bakailao- eta ganba-kruxpetak
-----1982an ireki zutenez geroztik, sukaldaritzako eta barrako askotariko pintxo-aukera zabala
eskaintzen du. Sasoiko pintxoak eta mokadua egiteko beste aukera asko eskaintzen ditu; adibidez,
mihi-ogitarteko mitikoa.
-----Barrako ordutegia: 06:15-23:00 / Sukaldeko ordutegia: 10:00-23:00 / Itxita: igande arratsaldeetan
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ROJO Y NEGRO
San Marcial, 52 - Donostia / T. 943 431 862 / www.barrojoynegro.es

Pintxo-taberna
-----Foiea Idiazabal gaztarekin eta sagarrarekin – Porru- eta ganba-brika – Bakailaoa sagardotegiko erara –
Otarrainxken eta tenpurako Emmental gaztaren broxeta – Kobe-hanburgesa txikia gaztarekin
-----Hondartzatik eta Kontxako aparkalekutik oso hurbil, San Martzial kalearen oinezkoentzako eremuan, Rojo
y Negro 1977az geroztik erreferentzia da pintxoen munduan, eskaintzen duen aukera zabala eta zerbitzu
zaindua direla eta.
-----Ordutegia: 07:00-01:00 (ostiral eta larunbatetan 02:00ak arte)

NON EROSI
GOURMET DENDAK
AITOR LASA
Aldamar, 12 (Parte Vieja) - Donostia / T. 943 430 354 / www.aitorlasa.com

Gourmet-denda
-----Onddoak – Bertan egindako sagar- eta irasagar-gozokia – Artisau-gaztak (Urbasako mendilerrokoak
batez ere) bertako instalazioetan finduta – Urdai-produktu finak – Kalitateko kontserbak
-----Aitor Lasak eta M. Jesus Zabalak kalera eraman dute euren merkatuko postua. Euskal Herri osoko
onddoak, kontserbak, urdai-produktuak eta delicatessen-produktuak eskaintzen dituzte
-----Ordutegia: astelehenetik ostiralera 09:00-14:00 eta 17:00-20:00 / larunbatetan 09:00-14:30 / Itxita: igande eta
jaiegunetan

GOZOTEGIAK
CHOCOLATES DE MENDARO-SAINT GERONS
Etxaide, 6 / T. 943 424 804 / www.chocolatesdemendaro.com

Txokolatezko produktuen denda
-----Egiteko txokolatea – Bonboiak, trufak, tabletak – Turroiak, likorezko bonboiak…
-----Chocolates de Mendaro Saint Gerons Euskal Herriko txokolate-fabrikarik zaharrenetako bat da.
1850ean sortu zen eta familia sortzailearen 6. belaunaldiak zuzentzen du gaur egun.
------

Ordutegia: astelehenetik ostiralera 09:30-13:30 eta 16:30-20:00 / larunbatetan 10:30-13:30 / Itxita: larunbat
arratsaldeetan, igandeetan eta jaiegunetan

9E

DURANGO

NON JAN
JATETXEAK
KOBIKA
San Ignacio, 8 - Durango / T. 94 681 00 03

Autore-sukaldaritza
-----Eskabetxean egindako eperraren entsalada – Arrautza kiskalia – Itsasoko erreboiloa – Tenperatura
baxuan egindako txerrikumea – Laranja-kizkurra gazta-aparrarekin eta patxaranezko izotzedariarekin
-----Kortabitarte anaiek 1999az geroztik zuzentzen dute jatetxea. 120 ardo-erreferentzia ditu eta plateretan
sormen-lan itzela antzematen da. Ostegun gauetan, saritutako pintxoen menua eskaintzen dute.
-----Karta: 45 € / Menu bereziak: 28,60-52,80 €
Ordutegia: 13:00-16:00 (ostegun, ostiral eta larunbatetan 21:00-23:30 ere bai) / Itxita: astelehenetan

ESTABLEZIMENDUAK

LA OFICINA DE DURANGO
Herriko Gudarien, 4 - Durango / T. 94 681 73 48 / www.laoficinadedurango.com

Euskal sukaldaritza tradizionala eta Mediterraneoko sukaldaritza, autore-ukituekin
-----Eper-entsalada – Onddo- eta barazki-risottoa boilur beltzarekin – Zapoa plantxan – Lupia
gatzetan – Abere larriaren haragia
-----Santurtziko «La Oficina de Txutxi» izenekoari lotutako «La oficina de Durango» jatetxeak euskal
sustraiak eta Mediterraneokoak lotzen ditu, etxera eraman ditzakezun jakietan. Ordutegi zabalari
esker, gosariak eta koktelak ere eskaintzen ditu..
------

Eguneko menua: 13,50 € / Karta: 50 € / Menu berezia: 21,50 € / Asteburuko menua: 35-49,50 € / Dastatzeko
menua: 49,50 €
Ordutegia: 08:00-22:30 / ostiraletan 02:00ak arte / larunbatetan 12:00-02:00: / igandeetan 12:00-16:00

13H

EGINO (ASPARRENA)

ZER IKUSI
GAZTANDEGIAK
OLANO
San Esteban, 6 - Egino / T. 945 304 244

Idiazabal gaztaren ekoizpena
-----Idiazabal gazta
-----Olano gaztandegirako bisita bertako museo txikia bisitatuz amaitzen da. Gaztaren historiari buruzko
informazio zabala emateaz gain, Aizkorriko mendilerroan antzina nola lan egiten zuten azaltzen dute.
-----Ordutegia: 12:00 eta 17:00, astelehenetik igandera, ordua eskatuta

11D

EIBAR

NON JAN
JATETXEAK
UNZAGA PLAZA
Ego Gain 5 - Eibar / T. 943 257 635 / www.hotelunzagaplaza.com

Sukaldaritza tradizionala
-----Itsaski-entsalada – Txangurru-budina - Txuleta – Txangurruz betetako legatza – Pantxineta – Ijitobesoa
-----Erdigunean bertan, autobus-geltokiaren ondoan, Unzaga Plaza hoteleko jatetxeak instalazio handiak
ditu, ospakizunak egiteko egoki-egokiak, bai eta askotariko menuak ere.
-----Eguneko menua: 10 € / Karta: 25 € / Asteburuko menua: 19 € / Haurrentzako menua: 12 €
Ordutegia: 13:00-15:30 / 19:00-23:00

ERRETEGIAK
AZITAIN
Azitain Bide, 6 - Eibar / T. 943 121 854 / www.asadorazitain.com

Sukaldaritza tradizionala eta etxekoa
-----Barazki-menestra – Arrain-zopa – Bildotsa burruntzian – Arraina parrilan – Etxeko mamia
-----Burruntzian egindako bildotsa (txingarretan errea) jendaurrean prestatzen da, eta jatetxeko
espezialitate eztabaidaezina da. Familia-jatetxea da, Eibarko zaharrenetakoa.
------
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Karta: 25,30 €
Ordutegia: 12:30-15:30 eta 20:30-22:30 / Itxita: igandeetan.

PINTXO-TABERNAK
KULTU
Zuloagatarren, 3 - Eibar / T. 943 208 439

Pintxoak
-----Patata-tortillaren pintxoa – Atun-pintxoa – Txatka-pintxoa – Olagarro-pintxoa
-----Eibarko herriaren erdigunean, San Andres parrokiaren alboan, Arrate Kultur Elkartearen tabernak
(hortik datorkio «Kultu» izena) askotariko pintxoak eskaintzen ditu barran, bai eta anoak eta
eguneko menua ere..
-----Ordutegia: 07:30-00:30

9M

ELCIEGO

NON JAN
JATETXEAK
MARQUÉS DE RISCAL
Torrea, 1 - Elciego / T. 945 180 880 / www.marquesderiscal.com

Autore-sukaldaritza
-----Orburu natural konfitatuak patata- eta urdaiazpiko-kremaren gainean – Erremolatxa gatzetan
errea, sepia-tallarinekin eta jogurt-esferarekin – Bakailao-xerrak parrilako zapore arinarekin
-----Marques de Riscal upategiaren ostalaritza- eta aisia-guneko sormenezko jatetxea da. Ezkarain Michelin
izar bat duen Echaurren jatetxeko Francis Paniegok aholkatzen du sukaldean.
-----Karta: 60-70 € / 12 ideiako menua: 95 € / 18 ideiako menua: 125 €
Ordutegia: 13:30-15:30 eta 20:00-22:15 / Itxita: astelehenetan

REAL FORTUNA
Ctra. Cenicero - Elciego / T. 945 606 012 / www.realfortuna.es

Erretegi-gastrotaberna. Etxeko sukaldaritza tradizionala, bertako produktuekin
-----Barazki-menestra – Angianoko kapar-alez betetako etxeko ogi biribila sakramentuekin eta
piperminekin – Zezen-buztan erregosia onddoekin eta trufa beltzarekin – Txuletoia txingarretan errea
-----XVII. mendeko erretegia, garai batean ostatua ere izan zena. Nabarmentzekoa: kalitate handiko
haragiak txingarretan erreta eta plater izarrak, hala nola Angianoko kapar-alez betetako ogi biribila.
Chill out terraza dauka.
-----Eguneko menua: 12 € / Karta: 30 € / Dastatzeko menua: 25-40 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 21:00-23:00 / Itxita: astearteetan

ZER IKUSI
ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIAK
LUBERRI, MONJE AMESTOY
Camino de Rehoyos s/n - Elciego / T. 945 606 010 / www.luberri.com

Ardoa ekoitzi eta merkaturatzen du
-----Zuria – Luberri – Seis de Luberri – Biga – Monje – Cepas Viejas
-----Florentino Martinez Monje Arabako Errioxako upeltegi-jabe ospetsuak zuzentzen du upategia, familiarekin
batera. Ardoa artisau-erara lantzen dute. Asteburuetan bisita egoten da; ordua eskatu behar da.
-----Ordutegia: 09:00-13:30 eta 15:00-18:00 / larunbat eta igandeetan 09:30-13:00 (ordua eskatuta)

ESTABLEZIMENDUAK
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VALDELANA
Barrihuelo, 67 - Elciego / T. 945 606 055 / www.bodegasvaldelana.com

Ardo-ekoizpena eta -merkaturatzea
-----Ardoak: Valdelana, Agnus, Ladron de Guevara, Centum Vitis… – Oliba-olioak
-----Valdelanak XV. mendeko soto-upategiak, XVI. mendeko kapera eta beste bitxikeria batzuk ditu.
Upategian edo mahastian bazkaltzeko eta bertako geletan ostatu hartzeko aukera dago.
-----Ordutegia: 08:30-18:00 / larunbat eta igandeetan 08:30-14:30

VIÑA SALCEDA
Ctra. Cenicero, km-3 - Elciego / T. 945 606 125 / www.vinasalceda.com

Errioxa jatorri-deiturako ardoak ekoitzi eta merkaturatzen ditu
-----Viña Salceda Crianza, Viña Salceda Reserva, Puente de Salceda eta Conde de la Salceda
-----Lurpeko soto-upategietan haritzezko 7.000 upategi hartzen ditu. Bere mahastiez inguratuta dago,
Frantziako châteauen erara, eta askotariko esperientziak eskaintzen dizkie bisitariei.
-----Ordutegia: astelehenetik ostiralera 10:00-13:30 eta 15:30etik 17:30era / larunbatetan 12:00-14:00

11E

E LG E TA

NON JAN
JATETXEAK
MAIALDE
San Roke, 26 - Elgeta / T. 943 789 107 / www.casaruralmaialde.com

Sukaldaritza tradizionala, autore-ukituekin
-----Txipiroien, perretxikoen eta concasse tomateen entsalada epela – Masailez eta sagar-gozokiz
betetako kuiatxoa – Perretxikoz, urdaiazpikoz eta ganbez betetako legatza itsaski-kremarekin
-----Landetxe batean dagoen familia-negozioa da. Jangela txiki bat du eta asteburuetako eta mandatuzko
menuetan espezializatuta dago. Eskualdeko Jardunaldi Gastronomikoetan parte-hartze aktiboa dute.
------

Eguneko menua: 10 € / Karta: 35 € / Dastatzeko menua: 22 € / Menu berezia (ordua eskatuta): 35-40 €
Ordutegia: 13:00-15:00 eta 20:30-23:00 / Gaueko zerbitzua ostiral eta larunbatetan bakarrik / Itxita: igande gauetan

11D

ELGOIBAR

NON JAN
JATETXEAK
BELAUSTEGI
Alto de San Miguel - Elgoibar / T. 943 743 102 / www.belaustegi.com

Sukaldaritza tradizionala eta autore-sukaldaritza, ekialdeko ukituekin
-----Ahuntz-gazta ahate-urdaiazpikoarekin, oliba-olioarekin, sesamoarekin eta eztiarekin –Orkatz
erregosia turroi-txirbilekin – Foie-terrina konpotarekin eta Modenarekin – Hegalaburra teriyakiarekin –
0 kilometroko txahal-txuleta
-----Josu Muguerzak jatetxe polit bihurtu du bere jaiotetxea. Paisaia ederrez inguratuta, ezin ederragoa
da bikotean edo talde txikian joateko eta bertako gastronomia zainduaz gozatzeko.
-----Eguneko menua: 12 € (15 € lorategian) / Karta: 45 € / Dastatzeko menua: 37,50 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 21:00-23:00 / Itxita: astearteetan eta igandetik ostegunerako gauetan
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9G

ELOSU (LEGUTIO)

NON JAN
JATETXEAK
BENTAZAR
Barrio Ollerías, 1A - Elosu-Legutio / T. 945 455 888

Sukaldaritza tradizionala
-----Txuletoia txingarretan erreta – Buztan erregosia – Txipiroiak plantxan – Bakailao-entsalada
-----Inguru eder batean, Urrunagako urtegiaren ertzean, Bentazar ezin aproposagoa da familiaospakizunetarako edota 50 lagunetik beherako ezkontzetarako. Ezinduentzat egokituta.
-----Eguneko menua: 11 € / Asteburuko menua: 25 € / Haurrentzako menua: 10 €
Ordutegia: 13:00-15:30 / asteburuetan 13:30-15:30 / Itxita: astelehenetan

10M

ELVILLAR / BILAR

ZER IKUSI
ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIAK
LAR DE PAULA
Coscojal, s/n - Elvillar de Álava / T. 945 604 068 / www.lardepaula.com

Errioxa jatorri-deiturako ardoa ekoitzi, ondu eta merkaturatzea
-----Lar de Paula ardoak (zuria, heldua, ondua, erreserbakoa eta mahasti zaharrak). Merus Alta
Expresión ardoa
-----Arabako Errioxaren bihotzean, Toloñoko mendilerroaren magalean, Lar de Paula upategiak ardo modernoak
ekoizten ditu 2006az geroztik, prozesu osoa goitik behera kontrolatuta .
-----Ordutegia: astelehenetik ostiralera 07:00-15:30 / Bisitak ordua eskatuta / Itxita: larunbat eta igandeetan

VIÑA LAGUARDIA
Ctra. Laguardia, s/n - Elvillar / T. 945 604 113 / www.vinalaguardia.es

Ardo-ekoizpena eta -merkaturatzea
-----Urteko eta Ecania marketako ardo gaztea, ondua, erreserbakoa eta zuria
-----Upategia 1910ean sortu zuten, baina gaur egungo eraikina 1969koa da. Ardoa ekoitzi eta
merkaturatzeaz gain, bisitak ere hartzen ditu Viña Laguardiak. Halakoetan, eraikineko jatetxean
bazkaltzeko aukera dago.
-----Ordutegia: 09:00-13:00 eta 15:00-18:00

6C

ERANDIO

NON JAN
JATETXEAK
LA ROCA DEL FRAILE
Ribera de Axpe 11, Edif. C, Mod. 011 - Erandio / T. 94 431 41 41 / www.larocadelfraile.com

Sukaldaritza tradizional eguneratua
-----Tenperatura baxuan erretako bildots-hanka – Oilasko-bularkiaren eta onddoen rissotoa – Atun-azpizuna
piper erreen eskabetxearekin eta uraza-nahastearekin – Izokin marinatua belar finekin
-----2013ko Urrezko Sudurrean Bizkaia ordezkatu zuen Jose Maria Agirreren zuzendaritzapean, jatetxe honek
sukaldaritza tradizionala eskaintzen du, autore-ukituekin. Ardoari lotutako ekitaldiak ere antolatzen ditu.
------

ESTABLEZIMENDUAK

Eguneko menua: 11,35 € / Karta: 38 € / Menu berezia: 24 €
Tabernako ordutegia: 07:00-20:00 / Jatetxeko ordutegia: 12:45-16:00 / Itxita: larunbat eta igandeetan

9B

EREÑO

NON JAN
JATETXEAK
ARITA BERRI
Basetxetas auzoa, 23 - Ereño / T. 94 625 65 46 / www.aritaberri.com

Euskal sukaldaritza tradizionala, abangoardia-ukituekin
-----Bieira-entsalada otarrainxkekin eta ziapezko ozpin-olioarekin – Hanka freskoak foiearekin – Bakailaoa
plantxan onddoen eta barazki konfitatuen pil-pilean – Bildots txikiaren txuletak txingarretan erreta
-----XIX. mendeko baserri batean dagoen Arita Berrik ostiraletik igandera eta jaiegunetan baino ez du
irekitzen, eta ezkontzak ospatzeko erreferentzia ezaguna da. Kalitateko produktuan oinarritzen du
sukaldaritza-eskaintza.
-----Karta: 45-50 € / Asteburuko menua: 25 € / Haurrentzako menua: 12 €
Ordutegia: 14:00-16:30 eta 21:00-23:00 / Itxita: astelehenetik ostegunera

11 D

ERMUA

NON JAN
JATETXEAK
MENDIOLA
Erdiko, 19 - Ermua / T. 846 08 00 86

Sukaldaritza tradizionala, autore-ukituekin
-----Legatza labean – Zapoa labean berakatzen olio errearekin eta sagarraren ozpin-olioarekin – Txerri
iberikoaren masailak – Hostore-milorria pastel-kremarekin
-----% 100 etxeko sukaldaritza, oso pertsonala, merkatuan eta sasoian ardaztua, erdiguneko jatetxe
xarmantean.
-----CKarta: 30-35 € / Eguneko menua: 12 € / Asteburuko menua: 25 €
Ordutegia: 10:30-15:30 eta 21:00-22:30 / Taberna: 10:00etatik itxi arte / Itxita: igandetik asteazkenera bitarteko
gauetik (udan, igande gauetik astelehenera)

SAGARRA
Probaleku, 4 - Ermua / T. 943 946 810 / www.sagarraermua.com

Sukaldaritza tradizionala, sormen-ukituekin
-----Sagarra entsalada sagar eta intxaurrekin – Idi-carpaccioa – Hegalabur-tatakia hiru saltsarekin –
Azpizuna bere zukutan eta bere erredukzioarekin – Zaldikume-masailak Pedro Ximénezekin
-----Menuak dira Ermuko taberna-jatetxe honen sukaldaritzaren oinarria. Sukaldaritza tradizional
eguneratua eskaintzen du, bai eta askotariko pintxo hotz eta beroak ere.
-----Karta: 30-35 € / Eguneko menua: 12 € / Dastatzeko menua: 27, 32 eta 37 € / Igandeko dastatzeko menua: 30 €
Ordutegia: 13:30-15:30 eta 20:30-22:30 (taberna 10:00etatik itxi arte) / Ez du ixten
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16C

ERRENTERIA

NON JAN
JATETXEAK
ALDURA FUERTE SAN MARCOS
Fuerte de San Marcos - Camino de San Marcos s/n - Errenteria / T. 943 522 271 / www.fuertedesanmarcos.es

Sukaldaritza tradizional eguneratua
-----Askotariko entsaladak – Itsaski-parriladak – Haragiak eta arrainak – Txokolate-coulanta – Gazta-tarta
-----Aldura jatetxea San Marcoseko gotorlekuan dago. Oarsoaldeko monumenturik erakargarrienetako bat da
eta ikuspegi paregabeak eskaintzen ditu Donostiako badiarantz, Jaizkibelerantz eta Aiako Harrirantz.
-----Karta edo menua: 20-25 € / Eguneko menua: 18,50 € / Asteburuko menua: 27 €
Ordutegia: 10:00-17:00 (udan 21:00ak arte) / Itxita: astelehenetan egun osoz eta asteko gainerako egunetan gauez

EGI-LUZE
Zamalbide auzoa - Errenteria / T. 943 523 905 / www.egiluze.es

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Bakailao-entsalada epela – Legatza parrilan – Bakailaoa pil-pilean – Erreboiloa parrilan – Txuleta
parrilan pikillo-piperrekin
-----Egiluze naturaren erdian dago eta aparkaleku eta instalazio zabalak ditu. Urte osoan irekitzen du, euskal
sukaldaritza tradizionala eskaintzeko. Bere sagardoa eta ardo-aukera dastatzeko aukera.
-----Karta: 35-40 € / Oturuntzetarako eta taldeentzako menua: 35-50 € / Sagardotegiko menua: 30 €
Ordutegia: 13:00-15:30 / Afariak: 20:00-23:00 / Itxita: igande gauetan, astelehenetan egun osoz eta astearte gauetan.

MUGARITZ

/ 09

Aldura Aldea, 20 - Errenteria / T. 943 522 455 – 943 518 343 / www.mugaritz.com

Goi-mailako sormenezkoa autore-sukaldaritza
-----Ilar frijitura krematsua krustazeoen salda gozoz ureztatua – Oilasko-hostore gelatinakara – Baratxuri
erreen eta mingarratzen krema – Azal erreko ogia – Oilaskoa tripakiekin
-----Gaur egun, munduko 7. jatetxerik hoberena da, 2 Michelin izarrekin eta 3. mailarekin. Andoni Adurizek
zentzumenerako eta gastronomiarako esperientzia paregabea eskaintzen du bertan.
------

Dastatzeko menua: 204 €
Ordutegia: 12:00-14:30 eta 20:00-22:00 / Itxita: igande gauetan, astelehenetan egun osoz eta astearte eguerdietan

XERA GASTROTEKA
Plaza Xabier Olaskoaga - Errenteria / T. 943 344 875 / www.xeragastroteka.com

Sukaldaritza tradizionala, autore-ukituekin
-----Untxi-raguta otarrainxka-arroz melengaren gainean – Mendia eta itsasoa bakailaoarekin eta
txahal-tripakiekin – Begihandi-bola bigunak saltsa berdean – Txahal-masailak Portoko ardoarekin
eta pistoarekin
-----Taberna-jatetxe hau hiriaren erdigunean dago eta modernoa bezain ikusgarria da. 2014an
ireki zuten eta Carlo Nuez chef gazte eta sortzaileak zuzentzen du. Sukaldaritza tradizionala,
produktuarena, egiten du.
-----Eguneko menua: 15 € / Karta: 30-35 € / Asteburuko menua: 22 € / Haurrentzako menua: 12 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:30-23:00
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SAGARDOTEGIAK
EGI-LUZE
Zamalbide auzoa - Errenteria / T. 943 523 905 / www.egiluze.es

Sagardotegi tradizionala, ekoizlea
-----Bakailao-tortilla – Bakailao frijitua piper berdeekin – Txuletoia parrilan – Gazta, irasagarra eta intxaurrak
-----Naturaren erdian eta instalazio zabalekin, Egiluzek sagardotegiko menu tradizionala eta etxean
egindako sagardoa eskaintzen du urtarriletik apirilera.
-----Sagardotegiko menua: 30 €
Ordutegia: 13:00-15:30 / Afariak: 20:00-23:00 / Itxita: igande gauetan, astelehenetan egun osoz eta astearte
gauetan

OARSO
Plaza Xabier Olaskoaga - Errenteria / T. 943 515 956

Sukaldaritza tradizionala, autore-ukituekin
-----Itsaski-salpikoiaren entsalada – Arrain-zopa – Zapoa parrilan – Bakailaoa pil-pilean – Txerri
iberikoaren sekretua
-----Urtarriletik apirilera sagardotegi bihurtzen da, eta sagardotegiko menua eskaintzen du. Urteko gainerako
hiletan, berriz, sukaldaritza tradizionala aurkituko dugu, euskal sukaldaritzako plater tipikoekin.
-----Eguneko menua: 9,50 € / Karta: 30 € / Asteburuko menua: 18 € / Sagardotegiko menua (sasoia denean): 28 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:30-23:00 / Ez du ixten

ERRETEGIAK
GAZTELU OSTATUA
Andra Mari, 6 - Errenteria / T. 943 511 084 / www.gazteluostatua.com

Erretegi tradizionala
-----Bakailao- eta piper-entsalada – Onddo-risottoa – Pelayo txipiroiak – Oilaskoa txingarretan erreta
– Entrekota txingarretan erreta
-----Gaztelu jatetxe dinamikoa da eta herriko eta eskualdeko ekitaldi gastronomikoetan hartzen du parte.
Ikatz naturaleko txingarretan erretako haragiak dira bertako espezialitatea
-----Eguneko menua: 10,60 € / Asteburuko menua: 21 € / Taldeentzako menu berezia: 25-35 €
Ordutegia: 12:30-15:30 / Larunbat, igande eta jaiegunetan 13:30-15:30 eta 20:30-23:30 / Itxita: ostiraletan eta
larunbat gauetan

PINTXO-TABERNAK
LA CEPA
Biteri, 26 - Errenteria / T. 943 511 081

Pintxo-taberna
-----Foie freskoa ezti-torradaren gainean – Zigala txiki errea itsaski-foiearen gainean – Txerri
iberikoaren masailak bere zukuen erredukzioarekin – Olagarro errearen potea alioliarekin –
Brioche-torrada arrautzesne-aparrarekin
-----Gaur egun Peio Baldak zuzentzen du 1940an bere aitonak Errenteriako erdigunean ireki zuen jatetxea.
Pintxo bitxi eta sormenezkoez gain, iberiko onak, anoa zainduak eta ogi egin berriarekin egindako
ogitartekoak ere eskaintzen ditu.
-----Ordutegia: 10:00-15:00 eta 18:00-23:00 / Itxita: astearteetan
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LEKU ZAHARRA
Madalen, 3 - Errenteria / T. 943 516 441

Pintxo-taberna
-----Muturrak – Tripakiak – Piperrak – Kroketak – Txipiroia plantxan
-----1940an ireki zenez geroztik eta Miner familiaren zuzendaritzapean, Leku Zaharra errezeta tipikoak (hala
nola tripakiak edo muturrak) dastatzeko erreferentzia da Errenterian eta eskualde osoan. Askotariko
anoak eta ogitartekoak ere ematen dituzte.
-----Ordutegia: 11:00-17:00 eta 18:30-23:00 / Itxita: igande arratsaldeetan eta astelehenetan

XERA GASTROTEKA
Plaza Xabier Olaskoaga - Errenteria / T. 943 344 875 / www.xeragastroteka.com

Sukaldaritza tradizionala, autore-ukituekin
-----Tomate- eta bakailao-entsalada gelatinakara – Briochea odolki- eta kuia-kremosoarekin – Txitxiriomoussea bakailao-zebitxearekin – Atunez betetako pikillo konfitatua (sasoia denean)
-----Pintxoetan aditua den eta hainbat lehiaketa irabazi dituen Carloz Nuez sukaldariak zuzentzen du tabernajatetxe honetako miniaturako eskaintza. Ostiral eta larunbatetan, berriz, kopetarako taberna bihurtzen da.
-----Ordutegia: 09:00-23:00 (ostiral eta larunbatetan goizaldera arte)

NON EROSI
GOZOTEGIAK
CASA ARAMENDIA
Viteri, 10 - Errenteria / T. 943 522 637 / www.casa-aramendia.com

Bertako lantegian artisau-eran egindako askotariko gozokiak, ogia eta kafea saltzen dituzte.
-----Bonbak, inglesitoak, eguneroko opilgintza, pastak, milorriak…
-----Familiako laugarren gozogile-belaunaldikoa den Javier Aramendiak zuzentzen du establezimendua.
Gipuzkoako Ganberaren eta Eusko Jaurlaritzaren sariak jaso ditu eta Villabonan eta Tolosan ere
ireki ditu lokalak.
------

Ordutegia: astelehenetik ostiralera 08:00-14:00 eta 16:30-20:00 / larunbat eta jaiegunetan 08:00-14:30 eta 16:30-20:30

13F

EZKIO

NON JAN
JATETXEAK
ARGINDEGI OSTATUA
Núcleo de Ezkio - Ezkio / T. 943 720 267

Euskal sukaldaritza tradizionala eta sasoikoa
-----Kristal-piperrak mendrezkarekin eta arrautzarekin – Orburuak txirlekin eta urdaiazpikoarekin –
Eguneko arrain freskoa – Azpizuna plantxan foiearekin – Txahal-txuleta
-----Bully, Tubal eta beste jatetxe ospetsu batzuetan trebatu den Iosu Landa sukaldari zumarragarrak
zuzentzen du jatetxea 2010az geroztik. Landa-ingurunean dago, Igartubeiti baserritik bi minutura autoan.
-----Eguneko menua: 11 € / Karta: 30 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:30-22:30 / Itxita: astelehenetan eta igandetik ostegunerako gauetan

TOPA
Santa Lucía, 8 - Ezkio / T. 630 180 956

Sukaldaritza tradizionala
------
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Masailak ardo beltzarekin – Txahal-isatsa saltsan – Bakailaoa sagardotegiko erara – Txuletoia
plantxan – Etxeko azkenburuak
-----Jatetxea 2015ean inauguratu zuten, duela gutxi arte Udaletxea zegoen eraikinaren beheko
solairuan. Topak sukaldaritza tradizionala eta askotariko artisau-garagardoak eskaintzen ditu.
-----Eguneko menua: 9,50 € / Karta: 25-30 € / Asteburuko menua: 12 €
Ordutegia: 13:00-15:00 eta 20:30-22:00 / Itxita: igandetik ostegunerako gauetan

9B

FORUA

NON JAN
JATETXEAK
BASERRI MAITEA
Barrio Atxondoa, s/n - Forua / T. 94 625 34 08 / www.baserrimaitea.com

Euskal sukaldaritza tradizionala, autore-ukituekin
-----Sasoiko barazki txingarreztatuak, potxa-krema eta foiea – Atun-xerra apailatuak – Kokotxak pilpilean – Txuleta pipermorroarekin – Arroz-esnezko pasteltxoa eta kanela-izozkia
-----Athleticeko atezain ohi eta parrilazale handia den Juan Antonio Zalduak zuzentzen du, Urdaibain,
XVII. mendeko baserri hau. Ezin aproposagoa da ezkontzetarako. Inguru osoan lorategiak eta 400
lagunentzako bi areto handi ditu.
-----Karta: 55 € / Dastatzeko menuak: 45-60 €
Ordutegia: 13:30-15:30 (ostiral eta larunbatetan 21:00-23:00 ere bai) / Itxita

13F

GABIRIA

NON JAN
JATETXEAK
KORTA
San Lorenzo auzoa - Gabiria / T. 943 887 186

Sukaldaritza tradizionala, erretegia eta itsaskitegia
-----Kristal-piperrak hegaluze-mendrezkarekin eta baserriko arrautzaren gorringoarekin – Itsaski-entsalada
epela – Erreboiloa parrilan txirlen olio errearekin – Idi-txuletoia parrilan – Intxaur-tarta
-----Lontxo Goikoetxea chefak zuzentzen du erretegiko sukaldea. Euskal sukaldaritza nagusitzen da, autoreukituekin, bai eta haragiak eta arrainak parrilan eta mintegi propioetatik ateratako itsaski-jana.
-----Eguneko menua: 10 € / Karta: 30-40 € / Bi lagunentzako itsaski-jana: 70 € / Sagardotegiko menua: 20 €
Ordutegia: 12:00-16:00 eta 20:00-23:30 / Itxita: astearteetan

ZER IKUSI
EKOIZLEAK
BAZTARRIKA GAZTANDEGIA
Ugarana Goikoa auzoa, 12 - Gabiria / T. 943 882 290

Idiazabal gaztaren ekoizpena
-----Idiazabal gazta zaharra
-----Idiazabal gazta nola prestatzen den ikusiko dugu Baztarrikan, bideo didaktikoen bidez. Bisitetan
instalazioetan bertan gazta egiteko aukera ere badago.
-----Ordutegia: asteartetik ostiralera 10:00-13:00
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12H

GA L A R R E TA ( SA N M I L L Á N )

ZER IKUSI
EKOIZLEAK
AZKARRA GAZTANDEGIA
Barrio Arriba, 13 - Galarreta / T. 670 519 666 / www.azkarra.com

Idiazabal gaztaren ekoizpena
-----Artisau-erara prestatutako Idiazabal gazta
-----Jasotako sari kopuruagatik ezaguna, Azkarra Arabako Lautadaren bihotzean dago, Aizkorriko
mendilerroaren magalean; izan ere, hantxe egiten dituzte artisau-gaztak.
-----Ordutegia: adosteko

7D

GALDAKAO (USANSOLO)

NON JAN
JATETXEAK
ANDRA MARI
Elexalde auzoa, 22 - Galdakao / T. 94 456 00 05 / www.andra-mari.com

Bertako autore-sukaldaritza
-----Sardina marinatua luzoker-zukuaren eta arto-ogiaren gainean – Txitxirio-gisatua tripaki eta odolkiekin
– Bakailao-dastaketa
-----Patxi Asua sukaldariak inauguratu zuen eta gaur egun haren seme Robertok zuzentzen du. Michelin izar
batekin aintzatetsia, euskal gastronomiaren ikuspegi modernoa eskaintzen du.
-----Karta: 60 € / Andra Mari menua: 59 € / Elexalde menu tradizionala: 38 €
Ordutegia: igandetik ostegunera 13:00-16:00 / ostiral eta larunbatetan 13:00-16:00 eta 20:30-23:00 / Itxita:
astearteetan

ARETXONDO
Elexalde, 16-A - Galdakao / T. 94 456 76 71 / www.aretxondo.com

Euskal sukaldaritza tradizional eguneratua
-----Abakando-entsalada guakamolez apailatuta – Foie-royalea pistatxo berde karamelutuarekin eta onddoxerrekin – Bakailao-dastaketa – Behi-txuletoia – Mango-kremosoa
-----Haritzak, mahastiak eta landak daude baserriaren inguruan. Ezkontza asko egoten dira landa-giroz dekoratutako
jatetxe honetan. Terraza eta 160 lagunentzako hiru jangela ditu. Zerbitzariak traje tradizionalez jantzita egoten
dira.
-----Eguneko menua: 20 € / Karta: 55 € / Asteburuko menua: 38 € / Dastatzeko menua: 60 €
Ordutegia: 13:00-15:30 (ostiral eta larunbatetan 20:30-23:00 ere bai) / Itxita: astelehenetan

PETIT KOMITÉ
Txomin Egileor, 28 - Galdakao / T. 94 436 36 01 / www.petitkomite.com

Autore-sukaldaritza eta erretegia
-----Arroz beltza alioli-aparrarekin – Claire ostrak – Olagarroa azalore eta curry pil-pilarekin – Presa arbiapioaren parmentierrarekin – Erregaliz-krema anisatua sasoiko ilarrekin hiru bertsiotan
-----Zurezko habe eta zutabeek izaera berezia aitortzen diote Iragorri Etxea hotelaren jatetxeari. Eraikina bera XV.
mendeko baserri bat da. Kanpoaldean, brasa eta bi tonako labea ditu.
-----Karta: 40 € / Dastatzeko menua: 42 €
Ordutegia: 13:30-15:30 eta 20:30-23:00 / Itxita: astelehenetan, astearteetan, asteazken goizetan eta igande gauetan
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ZER IKUSI
EKOIZLEAK
BIZKARRA
Arteta bidea, 6 - Usansolo-Galdakao / T. 94 456 85 08 / www.bizkarra.com

Okintza, gozogintza eta ospakizunetarako tartak
-----Ama-orez eta hartzidura luzearekin egindako ogia – Kontserbagarririk eta koloragarririk gabe
egindako pastel eta txokolateak
-----Bizkarrak jendarte zabalari irekitzen dio lantegia, bisita gidatuen programaren bidez. Bertaratzen direnek
produktuak nola egiten dituzten ikusiko dute, kudeatzaile Eduardo Bizkarraren eskutik.
-----Ordutegia: larunbatetan 10:00etan, talde mugatuetan

GOURMET DENDAK
BIZKARRA
Taberna Zaharra, 2 - Usansolo-Galdakao / T. 94 457 07 19 / www.bizkarra.com

Gourmet-denda
-----Ama-orez eta hartzidura luzearekin egindako ogia – Kontserbagarririk eta koloragarririk gabe
egindako pastel eta txokolateak
-----Bizkarrak 10 denda baino gehiago ditu Durangon eta Bilbon, okintzako eta gozogintzako produktuak
saltzeko. Arroz-pastel klasikoetatik hasi eta bertan baino egiten ez diren produktuetaraino.
-----Ordutegia: astelehenetik ostiralera 08:00-13:00 / Itxita: larunbat eta igandeetan

7C

GAMIZ - FIKA

NON JAN
ERRETEGIAK
FIKA
Elexalde Auzoa - Gamiz-Fika / T. 94 615 36 02 / www.sidreria-asadorfika.com

Sukaldaritza tradizionala eta parrila lantzen dituen erretegi-sagardotegia
-----Bakailao-nahaskia – Bakailaoa arrautza-irinetan pasatuta piper berdeekin – Arrainak txingarretan
erreta – Txuletoia txingarretan erreta – Itsaski-janak
-----Aparkalekua, upel-aretoa, jangela handiak, terraza zabala, jolasgunea, arrantza-ontzi propioa… ditu
eta parrilaz eta era guztietako ospakizunez gozatzeko leku ezin egokiagoa da.
-----Karta: 20-35 € / Menu bereziak: 25-26 € / Sagardotegiko menua: 32-36 € / Itsaski-menuak: 35 €
Ordutegia: 10:00-00:00 (igandeetan 20:00ak arte) / Itxita: astelehenetik ostegunera

ZER IKUSI
TXAKOLIN-UPATEGIAK
URIARTE
Azilona auzoa - Eguzkitza baserria - Gamiz-Fika / T. 94 615 31 40 - 659 674 595 / www.txakoli-uriarte.com

Txakolin-ekoizpena
-----Txakolin zuria, gorria, beltza, berezia
-----Txakolin-upategi honek bi orduko bisitak eskaintzen ditu, asteartetik igandera bitartean, 10 eta 80
lagun bitarteko taldeentzat. Txakolinak dastatu eta pintxo bat jaten da, 10 €-tan.
-----Ordutegia: 12:00-15:00 eta 16:00-18:30 / Itxita: asteartetik igandera
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9D

GARAI

NON JAN
JATETXEAK
ABOIZ
Barrio San Miguel, 2 - Garai (Bizkaia) / T. 94 622 8240 / www.aboiz.es

Euskal sukaldaritza tradizionala, ukitu berritzaileekin
-----Hegalaburra – Tenperatura baxuan egindako arrautza txahal-hanka erregosiarekin eta tartufo
patatarekin – Bieira ketua zizahoriekin – Erreboiloa - Torrada
-----Modernitatea, tradizioa eta nazioarteko ukitutxo bat uztartu egiten dira zaharberritutako euskal baserri
honetan. Aparkaleku eta lorategi zabalak ditu, ezin aproposagoak ospakizunak egiteko.
-----Karta: 66 € / Eguneko menua: 33 € / Asteburuko menua: 49,50 € / Dastatzeko menua: 60,50 €
Ordutegia: 13:00-16:00 (ostiral eta larunbatetan 21:00-23:00 ere bai) / Itxita: astearteetan

7B

GAT I K A

NON JAN
JATETXEAK
BUTROIKO TXOSNA
Butroi, 21 - Gatika / T. 94 615 15 55

Sukaldaritza tradizionala
-----Sartenekoa – Bakailao izpitua olioarekin – Babarrun-jana – Plater konbinatuak – Etxeko azkenburuak
-----Lokala Butroeko gazteluaren alboan dago. Terraza eta jangela zabala ditu, besteak beste Sartenekoa
dastatzeko. Plater tipikoa da, patatak, arrautzak, txorizoa, odolkia, hirugiharra eta abar dituena.
-----Sartenekoa: 33 € bi lagunentzat (edaria barne) / Asteburuko menua: 11,35 € (kafea edo azkenburua aukeran)
Tabernako ordutegia: 12:00etatik itxi arte / Jatetxeko ordutegia: 12:00etatik itxi arte (afariak ordua eskatuta) /
larunbat, igande eta jaiegunetan irekitzen dute

ZER IKUSI
TXAKOLIN-UPATEGIAK
BUTROI UPATEGIA
Igartua, 25 - Gatika / T. 618 160 514 – 639 469 738 / www.butroi.com

Txakolin-ekoizpena
-----Butroi txakolina – Sasine txakolina – Oletxe txakolina
-----Dastaketetarako aretoa, denda, aparkalekua… dituen upategi honek hitzartutako bisitak hartzen
ditu, eta bisita kontratatzean adosten da zenbat pintxo dastatuko diren amaieran.
-----Ordutegia: Adosteko / Itxita: igandeetan, bisita aurrez lotuta ez badago

9C

GERNIKA - LUMO

NON JAN
PINTXO-TABERNAK
AUZOKOA
Pablo Picasso, 5 - Gernika-Lumo / T. 94 625 16 66

Pintxo tradizionalak
------
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Tortillak – Onddo-zakua – Bakailao-solomoa – Txatka - Mendrezka
-----Herriaren erdian dago eta pintxo-barra handia du. Gaua heltzen denean, berriz, kopatarako taberna
bihurtzen da, eta askotariko premium-ginebrak eskaintzen ditu. Ematen duen kafe ederragatik ere
bada ezaguna.

BAKE-EDER
Pablo Picasso, 11 - Gernika / T. 94 625 10 59

Pintxo-taberna
-----Patata-tortilla (espezialitatea) – Olagarro-broxeta – Barrengorria plantxan – Barrengorria
arrautza-irinetan pasatuta
-----Gernikaren erdigunean, pintxo-aukera zabalagatik da ezaguna Bake-Eder. Gainera, patata-tortilla
ospetsua da, «Bizkaia Martxan» sariketako II. edizioan lehen saria lortu baitzuen.
-----Ordutegia: 09:00-23:00

ETXARTE
Barrenkale, 6 - Gernika-Lumo / T. 94 465 34 29 / www.etxarte.es

Pintxo-taberna
-----Kuiatxo gainerrea errulo-gaztarekin eta foiearekin – Arrautza egokia otarrainxkarekin eta
maionesarekin – Onddo-nahaskia – Bakailaoa pil-pilean – Txipiroia tipularekin
-----1972an ireki zuten Gernikan, jende gehien ibiltzen den eremuetako batean. Gaur egun familiaren
bigarren belaunaldiak zuzentzen du eta pintxoetan erreferentzia da herrian.
-----Ordutegia: 08:00-00:00 / Itxita: igande arratsaldeetan

NON EROSI
GOZOTEGIAK
OMAGO
Fernando Abaunza, 2 - Gernika-Lumo / T. 94 625 04 67

Kafetegia eta okindegia
-----Ogia eta gozogintza
-----Gernika erdigunean dagoen okindegia eta kafetegia. Goizean goizetik gosari bereziak prestatzen dituzte,
opil eta pintxo egin berriekin. Dietetika-zentroa ere bada.
-----Ordutegia: 07:00-14:30 eta 16:30-21:00

ZER IKUSI
TXAKOLIN-UPATEGIAK
ITSASMENDI
Bº Arane, 3 - Gernika-Lumo / T. 94 627 03 16 / www.bodegasitsasmendi.com

Txakolin-ekoizpena eta -merkaturatzea
-----Urteko txakolina – Txakolin ondua – Txakolin gozoa – Txakolin gaztea – Txakolin beltza – Autoreko txakolina
-----Bizkaiko upategirik ezagunenetakoa da. Mahastiak Bizkaiko Golkora begira ditu eta bisitak ere
prestatzen ditu, bertako txakolinak pintxoekin dastatzeko.
-----Ordutegia: aurrez eskatuta / Itxita: larunbat arratsaldeetan eta igandeetan.

108

13C

G E TA R I A

NON JAN
JATETXEAK
BALEARRI
Kaia, 26 - Getaria / T. 943 140 254

Sukaldaritza tradizionala
-----Bertako entsalada – Marmitakoa – Datilak plantxan – Arrainak (bisigua, txitxarroa…)
txingarretan erreta – Etxeko torrada
-----Jatetxea Getariako hondartzan bertan dago, zurezko egitura baten gainean. Terrazan itsasorako
eta porturako ikuspegi ederra dago. Negu-garaian ixten du, urritik martxora bitartean.
-----Eguneko menua: 20 € / Karta: 30 € / Asteburuko menua: 30 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:30-23:000

ELKANO
Herrerieta, 2 - Getaria / T. 943 140 024 / www.restauranteelkano.com

Itsasoko sukaldaritza parrilan
-----Legatz kokotxak parrilan – Erreboiloa parrilan – Txipiroiak Pelayoren erara – Abakando-salpikoia –
Gazta-izozkia marrubi-infusioarekin
-----Michelin izar bat duelarik, orain 50 urte baino gehiago Pedro Arregik ireki eta gaur egun seme Aitorrek
zuzentzen duen jatetxea mundu mailako erreferentzia da parrilan.
-----Karta: 80 €
Ordutegia: 13:00-14:45 eta 20:00-22:45 / Itxita: igande eta astelehen gauetan eta astearteetan egun osoz

GIROA
Nagusia, 20 - Getaria / T. 943 140 800 / www.giroarestaurante.com

Sukaldaritza tradizionala
-----Basa arrozaren eta olagarroaren entsalada epela – Azao frijitua – Onddo-lasagna – Itsaskiz
betetako orburuak – Zapo errea
-----Taberna-giroagatik ezaguna den Getariako kale nagusian, sukaldaritza tradizionala eta eguneko
menuen hainbat aukera eskaintzen ditu, eta, bigarren plateraren arabera, gehiago edo gutxiago
ordaindu behar da.
-----Eguneko menua: 10 € / Karta: 15-20 € / Asteburuko menua: 20,90 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:00-23:00 / Itxita: ostegun arratsaldeetan.

IRIBAR
Nagusia, 34 - Getaria / T. 943 140 406

Sukaldaritza tradizionala eta parrila
-----Sasoiko produktuak – Haragiak eta arrainak parrilan – Itsaskiak – Kokotxak parrilan
-----Alde Zaharrean dagoen jatetxe tradizionala. Parrila ikusgarria du kalean bertan, bertako kokotxa
ospetsuak erretzeko. 5 logelako ostatua ere badu.
-----Eguneko menua: 25 € / Karta: 50 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:00-23:00 / Itxita: asteazken arratsaldeetan eta ostegunetan egun osoz

KAIA-KAIPE
General Arnao, 4 - Getaria / T. 943 140 500 / www.kaia-kaipe.com

Sasoiko produktua eta arrainak parrilan
------
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Txipiroiak Pelayoren erara – Legatz-kokotxak – Abakandoa – Erreboiloa parrilan
-----Getariako erretegirik ezagunenetako bat da, eta itsasora begirako ikuspegi zabala du. Sasoiko
produktuetan eta parrilan egindako arrain eta itsaski freskoetan dago espezializatuta.
Nabarmentzekoa da bertako ardo-aukera zabala.
---Karta: 70 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:00-23:00 / Itxita: astelehen gauetan

POLITENA
Nagusia, 9 - Getaria / T. 943 140 113

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Txipiroi-entsalada epela – Arrainak parrilan – Txibiarruak (txibi frijituak) – Olagarroa plantxan –
Pantxineta
-----1968an ireki zuten eta familiaren bigarren belaunaldiak zuzentzen du gaur egun. Politenak pintxoak
eta asteburuko menu zaindua eskaintzen ditu, besteak beste parrilan egindako arrain freskoekin.
-----Eguneko menua: 12,50 € / Karta: 25 € / Asteburuko menua: 18 eta 24 €
Ordutegia: 11:00-00:00 / Itxita: neguan, igande arratsaldetik ostegunera, 17:00etan ixten du; udan astelehen eta
astearte arratsaldeetan baizik ez du ixten

TXOKO
Katrapona, 5 - Getaria / T. 943 140 539 / www.txokogetaria.com

Eguneratutako herri-sukaldaritza
-----Olagarroa parrilan patata glaseatuaren gainean – Krabarroka-pastela tipulin-maionesarekin –
Bakailaoz betetako piperrak perrexil-pestoarekin – Arrainak parrilan – Mertxika errearen hostorea
-----Enrique Fleischmann chef mexikarraren eta Basque Culinary Centerreko irakaslearen
zuzendaritzapean, Getariako kaiaren gainean dago Txoko, itsasoari begira. Sukaldaritza eguneratua
eskaintzen du.
-----Eguneko menua: 20 € (uztailean eta abuztuan izan ezik) / Karta: 40 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:00-22:30

PINTXO-TABERNAK
GIROA
Nagusia, 20 - Getaria / T. 943 140 800 / www.giroarestaurante.com

Pintxoak
-----Txangurrua labean – Itsas trikua – Ziazerba-krepea Idiazabalekin – Otarrainxka-broxeta
bexamelarekin – Kuiatxoa ajoarrieroarekin
-----Getariako tabernarik jendetsuenetako bat da Giroa. Pintxoz betetako barra ikusgarria du; tokiko
lehiaketetan irabazle izan diren pintxoak dira tartean.
-----Ordutegia: 11:00-23:00 / Itxita: ostegun arratsaldeetan.

POLITENA
Nagusia 9 - Getaria / T. 943 140 113

Pintxo-taberna
-----Hirugiharrez, gaztaz eta piper berdez betetako perretxikoa – Txangurruz betetako legatza – Foiea
plantxan – Barazkitxo- eta otarrainxka-poltsa kurruskaria – Zerealen croissanta abakandoentsaladarekin
-----Politenak barra ikusgarria dauka, eta 700 pintxotik gora ere jartzen ditu bertan eskuragarri. Aipatu
diren adibideak egunero daude eskura, baina eskaintza etengabe aldatzen da.
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NON EROSI
GOURMET DENDAK
AMONA MARIA
Katrapona, 2 - Getaria / T. 943 140 405 / www.amonamaria.com

Delicatessen denda
-----Ardoak eta txakolinak – Kontserbak – Olioak eta ozpinak – Txokolateak eta bonboiak –
Prestatutako sortak…
-----Getariako eta Euskal Herri osoko delicatessen produktuak online eta saltokian saltzeaz gain,
Amona Mariak portura begirako terraza ere badu.
-----Ordutegia: asteartetik igandera 10:00-22:00 / Itxita: astelehenetan.

GETAKA
Nagusia, 35 - Getaria / T. 943 021 613 / www.getaka.es

Gourmet-produktuen salmenta eta dastaketa
-----Antxoa – Hegaluzea – Txakolina – Ardoak – Gaztak – Hestebeteak…
-----Getariaren erdigunean, kalerik jendetsuenean, elizaren sarreraren alboan, Getariako eta inguruko
produkturik ezagunenak saldu eta dastarazten ditu Getakak.
------

Neguko ordutegia: astearte eta asteazkenetan 11:00-17:00 / ostegun eta ostiraletan 11:00-16:00 eta 18:0022:00 / larunbat eta igandeetan 10:00-22:00 / Udako ordutegia: 10:00-22:00 / Itxita: astelehenetan.

MAISOR
Kaia, z/g - Astillero azpian - Getaria / T. 943 140 993 / www.maisor.com

Gourmet-denda eta online denda
-----Kantauriko antxoa-xerra – Bokarta – Hegaluzea – Berdela – Mendrezka – Sardinatxoak…
-----Maisor Getariaren erdigunean dago. Saltokian sartuta, lantegiko lana ikus dezakegu kristalaren
bestaldean. Online denda ere badu
-----Ordutegia: 10:30-14:00 / 16:00-19:00

SALANORT
Nagusia, 22 - Getaria / T. 943 140 624 / www.salanort.com

Euskal Herriko kontserben eta produktu gastronomikoen salmenta
-----Etxeko kontserbak – Getariako txakolina – Euskal Herriko delicatessen produktuak
-----Establezimendu xarmanta da eta Getariako portuan egindako era guztietako artisau-kontserbak
eskaintzen ditu: atuna, hegaluzea, antxoak, olagarroa… Eta, gainera, Euskal Herri osoko produktu
tipikoak ere bai.
-----Neguko ordutegia: 10:00-19:00 / Udako ordutegia eta zubiak: 10:00-20:00

GOZOTEGIAK
GETARIANO
Herrerieta kalea, 8 - Getaria / T. 943 140 812

Gozotegia eta kafetegia
-----Kafeak eta gosariak – Gozogintza – Zuku naturalak - Okindegia
-----Donejakue bidea egiten duten erromesak Getariara iristen direnean, Getariano da aurkitzen duten lehen
establezimendua. Kafetegian opilak nahiz ogiak saltzen dira, eta terraza txiki bat ere badu kanpoaldean.
-----Ordutegia: 07:30-20:00 / igandeetan 07:30-14:00
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IZARRI
Nagusia 6, - Herrerieta, 34 - Getaria / T. 943 140 355 / www.izarri.com

Gozotegia eta okindegia
-----Era guztietako ogiak – Opilak eta pastelak – Tartak, bizkotxoak, pastak…
-----Izarrik bi saltoki ditu, biak ala biak erdigunean. Etxean egindako askotariko ogiak, opilak eta gozokiak
dituzte, bai eta kafeak eta infusioak ere. Ezinduentzat egokituta dago eta wifia du.
-----Ordutegia: astelehenetik ostiralera 07:00-13:30 eta 16:00-20:00 / asteburuetan 07:00-20:00

ZER IKUSI
TXAKOLIN-UPATEGIAK
ELKANO
Eitzaga Auzoa, 24 - Getaria / T. 600 800 259 / www.elkanotxakolina.com

Txakolin-ekoizpena eta enoturismoa
-----Elkano txakolina
-----Zimmermann Alkorta familiak 1830az geroztik ekoizten du txakolina. Gaur egun, 6-15 laguneko taldeei
erakusten die upategia, eta, bisitaren amaieran, Getariako txakolina, hegaluzea eta antxoak dastatzen dira
-----Bisitetarako ordutegia: adosteko / Urte osoan irekita

GAINTZA
Barrio San Prudencio, 26 - Carretera Meagas - Getaria / T. 943 140 032 / www.gaintza.com

Txakolin-ekoizpena eta enoturismoa
-----Txakoli Gaintza - Txakoli Aitako
-----Gaintza txakolina ofrece visitas con degustación y, los meses de marzo, abril y mayo, la posibilidad de
degustar el nuevo txakoli desde las kupelas y comer en la bodega. Cuenta también con un hotel rural.
-----Bisitetarako ordutegia: ostiral eta larunbatetan 11:00etan (ordua eskatuta). Gainerako egunetan 15 lagunetik
gorako taldetan bisitatzeko aukera, ordua eskatuta / Urte osoan irekita

EKOIZLEAK
AROA
San Prudencio, z/g - Getaria / T. 943 140 289 / www.aroasc.com

Kalitateko nekazaritza-produktuen ontziratzea / «Lurraren artisauak»
-----Malko-ilarrak – Askotariko babak – Askotariko urazak - Orburuak
-----Aroa erreferentzia argia da malko-ilarraren eta orotariko urazen nekazaritzan. Goi-mailako jatetxeak
hornitzen dituzte. Baratzerako bisita gidatuak eta produktu-dastaketak egiten dituzte.
-----Ordutegia: ordua eskatuta

EZKUR-TXERRI
Eguzkitza baserria - Meaga auzoa - Getaria / T. 943 240 125 / www.ezkurtxerri.com

Txerri-hazkundea eta txerrikien artisau-ekoizpena
-----Txistorra (Euskal Herriko txistorrik onena 2014an) – Txorizoak eta solomoak – Tenperatura baxuan
erretako txerrikumea eta ukondoa
-----Ezkurtxerri enpresako txerriak libre bizi dira haren lurretan, arte-ezkurrak eta pentsu eztransgenikoak janez. Horri esker, kalitate handiko haragia lortzen dugu.
-----Ordutegia: bisitak asteburuetan ordua eskatuta
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MAISOR
Kaia, z/g - Astillero Azpian - Getaria / T.: 943 140 993 / www.maisor.com

Arrain-kontserben ekoizpena eta salmenta
-----Kantauriko antxoa-xerra – Bokarta – Hegaluzea – Berdela – Mendrezka – Sardinatxoak…
-----Maisor enpresa Getariako portuan dago, eta aukera eskaintzen du lantegia bisitatzeko, bertako
produktuak dastatzeko eta antxoa artisau-eran egiteko lantegietan parte hartzeko.
-----Ordutegia: 10:30-14:00 eta 16:00-19:00

6B

GETXO

NON JAN
JATETXEAK
ARTAZA
Avda. Los Chopos, 12 - Getxo / T. 94 491 28 52 / www.hotelartaza.com

Hotel-jatetxea, produktu-sukaldaritza egiten duena
-----Kantauriko antxoa-xerrak oliba-olio birjina estran – Barraskiloak Bizkaiko saltsan iberiko minen
puntuarekin – Kantauriko legatz-trontzoa Ondarroako erara
-----XX. mendeko jauregi batean, Artazak produktu-sukaldaritza eskaintzen du, Kantauriko arrainei
arreta berezia eskainiz. Ezkontzak ospatzeko aretoak eta kartarako jangela ditu.
-----Eguneko menua: 21 € / Karta: 50 € / Asteburuko menua: 35, 44, 55 € / Haurrentzako menua: 18 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:30-23:30 / Itxita: igande gauetan

BASALBO BASERRIA
Estrada Martiturri, 18 - Getxo / T. 615 705 375 / www.basalbobaserria.com

Sukaldaritza tradizionala
-----Zigala-entsalada epela – Potxak txirlekin – Bakailaoa Bizkaiko erara – Arrain freskoak labean –
Hankak Bizkaiko erara
-----Jatetxea 1617ko baserri berritu batean dago. Gaizka Escuderok zuzentzen du, Villabotasen
lekukoa hartu eta gero. Getxoko Santa Marian dago, ingurune natural eder batean.
-----Eguneko menua: 21 € / Karta: 50 € / Asteburuko menua: 39 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:30-23:30 / Itxita: igande arratsaldeetan eta astelehenetan

CUBITA
Ctra. La Galea, 30 - Getxo / T. 94 491 17 00 / www.restaurantecubita.com

Sukaldaritza tradizionala
-----Txipiroiak beren tintan legatzarekin – Lupia – Erreboiloa – Kokotxak - Tournedoa
-----1720. urteko errota zahar batean dago, itsasorako ikuspegi ederrekin. Haren hiru jangela
independenteak ezin hobeak dira bai afari intimo bat egiteko, bai familia-ospakizunetarako.
-----Karta: 50-60 €
Ordutegia: 13:30-16:00 eta 20:30-24:00 / Itxita: asteazkenetan eta igande gauetan

GURE ETXEA TABERNA
Caja de Ahorros, 14 - Romo, Getxo / 94 463 68 80 / www.gureetxeataberna.eus

Euskal sukaldaritza tradizionala
------
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Atun gordinaren xerrak– Txirlak zartaginean – Bakailaoa pil-pilean – Txuletoia txingarretan erreta
– Hanburgesak
-----Taberna Erromon dago, eta Joseba Irustak zuzentzen du. Duela berrogei urte inauguratutako familianegozioaren bigarren belaunaldia da. Produktuaren kalitatea lehenesten dute. Terraza bat dauka
oinezkoentzako eremuan.
-----Karta: 40 €
Ordutegia: 10:00-23:00, ostiraletan (10:00-01:30) eta larunbatetan (12:00-01:30) izan ezik / Itxita: igande eta
astelehenetan

JOLASTOKI
Avda. Los Chopos, 21 - Getxo / T. 94 491 20 31 / www.restaurantejolastoki.com

Sasoiko sukaldaritza
-----Sasoiko barazkiak – Onddoak plantxan – Potxak – Txipiroiak beren tintan – Buztan hezurgabetua
-----Neguriko jatetxe dotore hau Arana familiak zuzentzen du 100 urte ingurutik hona. Gaur egun,
kalitate handiko sasoiko sukaldaritza landua eskaintzen du.
------

Eguneko menua: 13,25 € / Karta: 60 €-tik aurrera / Asteburuko menua: 44 eta 68 € / Haurrentzako menua: 15 €
Ordutegia: 13:30-15:30 eta 20:30-22:30 / Itxita: igande gauetan, astelehenetan egun osoz eta astearte gauetan

KAROLA ETXEA
Aretxondo, 22 - Getxo / T. 94 460 08 68 / www.karolaetxea.net

Sukaldaritza tradizionala, autore-ukituekin
-----Foie-lasagna – Barazki-entsalada epela olagarro eta bieirekin – Olagarro txingarreztatuaren koroa
patata-purearen eta onddoaren gainean baserriko arrautzarekin – Zapo-trontzoa bieira, boletus
eta trufekin
-----Itsasoko jaki-tokia da Portu Zaharreko jatetxe honen hornitzaile nagusia. 300 urtetik gorako historia
duen arrantzale-etxe zahar batean dago. Jangela klimatizatua du, 50 lagunentzako lekua duena.
-----Eguneko menua: 19,80 € / Karta: 50 € / Asteburuko menua: 41,80 €
Ordutegia: 13:30-15:45 eta 21:00-23:00 / Itxita: igande gauetan, uztailean, abuztuan eta irailean izan ezik

LA OLA
Muelle de Ereaga, 14 - Getxo / T. 94 460 67 32 / www.laolagetxo.com

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Kroketak – Txibierroak – Bakailaoa pil-pilean – Legatza txipiroiekin – Azpizuna plantxan
-----Ereagako hondartzan, La Olak euskal sukaldaritza tradizionala eskaintzen du, marinel-erako
ukituarekin. Jangelak, terrazak, toki pribatuak eta lounge aretoak itsasorako ikuspegia dute.
------

Eguneko menua: 14 € / Karta: 25 € / Asteburuko menua: 30 € / Eguneko menu erdia: 10 € / Haurrentzako menua: 15
eta 20 €
Ordutegia: 12:00-00:00 (ostiral eta larunbatetan 03:00ak arte) / Itxita: astelehenetan.

MIGAEA
Avda de Algorta, 12 - Getxo / T. 94 491 56 14 / www.restaurantemigaea.com

Sukaldaritza tradizional eguneratua
-----Etxeko askotariko frijituak – Esneko antxumea tenperatura baxuan egina – Kantauriko zapo txikia
Bilboko erara – Kanela-soufflea – Etxeko boilurrak
-----«Zapore tradizionalen bertsio berria» da jatetxearen slogana. Ingurune eder batean dago eta
zeliakoentzako eta barazki-jaleentzako plater bereziak eskaintzen ditu.
-----Karta: 35 € / Asteburuko menua: 20, 35, 50 € / Haurrentzako menua: 18 €
Ordutegia: 09:00-00:30
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PABLO URZAY
Reina Mª Cristina, 5 - Getxo / T. 94 464 98 29 / www.restaurantepablourzay.com

Sukaldaritza tradizionala, autore-ukituekin
-----Barraskiloak Bizkaiko erara – Txipiroiak beren tintan pilaw arrozarekin – Bakailao-xerrak txangurru
gainean – Sasoiko perretxikoak – Kantauriko arrain freskoak
-----Pablo Urzayk zuzentzen du bere jatetxea, Bizkaiko Zubitik 200 m-ra. Sukaldaritza tradizionala
eta produktukoa eskaintzen ditu, eta bestelako ekitaldiak ere antolatzen ditu: dastaketak eta
hamabostaldi gastronomikoak, besteak beste.
-----Eguneko menua: 14 € / Karta: 45 € / Asteburuko menua: 22,50 € / Haurrentzako menua: 18 €
Ordutegia: 13:30-16:00 eta 20:30-23:00 / Itxita: igande gauetan, astelehenetan egun osoz eta astearte gauetan

PARRILLAS DEL MAR
Puerto Deportivo, local 13-14 - Getxo / T. 94 491 29 69 / www.parrillasdelmar.com

Marinel erako sukaldaritza tradizionala
-----Muskuiluak etxeko saltsa berdean- Antxoak kazolan – Sardinak txingarretan erreta (sasoia
denean) – Lupia txingarretan erreta – Txuletoia edo azpizuna txingarretan erreta
-----Aurora Obregonen eta Jesus Lomanaren zuzendaritzapean, Parrilas del Mar arrain eta itsaski
freskoetan espezializatutako jatetxe handia da. Jangela zabala eta udako terraza ditu
-----Eguneko menua: 23,90 € / Karta: 45-50 €
Ordutegia: 13:30-16:00 eta 20:30-23:30 / Itxita: igande gauetan

PUERTO ZABALA
Aretxondo, 20 - Getxo / T. 94 491 21 66 / www.puertozabala.com

Marinel erako sukaldaritza
-----Ganbak plantxan – Txirlak saltsan – Antxoa frijituak – Erreboiloa – Bisigua parrilan
-----Joseba eta Jose Zabalak zuzentzen dute, hurrenez hurren, familia-giroko eta marinel izaerako jatetxe
honetako sukaldea eta jangela. Arrantzale-etxe zahar batean dago, Getxoko Portu Zahar ederrean.
-----Karta: 50 €
Ordutegia: 13:30-16:00 eta 20:45-23:00 / Itxita: igande arratsaldeetan eta astelehenetan

SATISTEGI
Avda Basagoiti, 51 - Getxo / T. 94 436 28 58

Sukaldaritza tradizionala
-----Tenperatura baxuan erretako esneko bildots-besoa – Foie karamelutuaren lasagna – Hegaluzemendrezkaren entsalada – Arrain-eltzekaria saltsa amerikarrarekin – Arrain eta itsaskiak plantxan
-----Burdinola zuzentzen duen taldeak kudeatzen du gaur egun Getxoko klasikoa den Satistegi ere.
Jangela txikian nahiz mahai altuetan, karta, menua edo pintxoak dasta daitezke.
-----Eguneko menua: 14,50 € / Karta: 25-50 € / Eguneko menu erdia: 8,50 €
Ordutegia: 07:30-23:30

SUKAM
Pza. Zubiko s/n (Las Arenas) - Getxo / T. 94 685 09 92 / www.sukam.es

Sormenezko sukaldaritza
-----Txangurru-nigiria guakamolearekin eta soja-maionesarekin – Tenperatura baxuan egositako arrautza,
hirugihar-aparra, patatak eta piper erreak – Idi-isatsaren parmentierra perretxiko eta zainzuri
berdeekin
-----Jatetxetik Bizkaiko Zubia ikusten da. Alvaro Martinez sukaldaria chefik ezagunenekin (Arzakekin,
Arbelaitzekin, Berasategirekin, Adriárekin…) trebatu da. Lokal atsegina eta abegikorra du.
-----Eguneko menua: 23 € / Karta: 50 € / Eguneko menu erdia: 17 €
Ordutegia: 13:30-15:30 eta 20:30-23:00 / Itxita: astelehenetan egun osoz eta astearte, asteazken eta igande gauetan
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TAMARISES IZARRA
Muelle de Ereaga, 4, 1ª planta - Getxo / T. 94 491 00 05 / www.tamarisesizarra.com

Euskal autore-sukaldaritza
-----Potxak txipiroi eta txirlekin – Legatz frijitua ikatzetan erretako piperrekin – Azpizuna txingarretan
erreta onddo konfitatuekin – Hegalabur-tatakia tomate-saltsa harrotuarekin eta tagliatelleekin
-----Javier Izarra chef berritzailearen zuzendaritzapean, Ereaga hondartzaren parean dagoen Taramises
Izarrak merkatuko goi-mailako euskal sukaldaritza eskaintzen du, abangoardiakoa, goi-mailako
sukaldaritzako aurkezpenekin.
-----Karta: 50 € / Dastatzeko menua: 45 € / Izarra menua: 45 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:00-00:00 / Itxita: igande gauetan

THE WILLOWS
Las Mercedes, 28 - Getxo / T. 94 657 99 39 / www.thewillows.es

Etxeko sukaldaritza tradizionala eta nazioartekoa
-----Barazkiak wokean – Patata-tortilla – Amuko legatz errea – Roastbeefa – Azenario-tarta
-----Areetaren erdigunean, metrotik bi minutura, 32 lagunentzako lekua duen te-saloi zahar honek ospe
handia hartu du bertako patata-tortilla eta etxeko tarta gozoak direla eta.
------

Eguneko menua: 11 € / Karta: 25 €
Ordutegia: 09:00-21:30 (ostiraletan 00:00ak arte) / larunbatetan 10:00-00:00 / igandeetan 10:00-21:30 / Itxita:
astelehenetan

UGARTENA
Caridad, 2 - Getxo / T. 94 460 64 29 / www.ugartena.com

Euskal sukaldaritza tradizional eguneratua
-----Babarrunak sakramentuekin – Arrainak eta haragiak txingarretan erreta – Tenperatura baxuan
konfitatutako onddoen entsalada ezti eta sojazko ozpin-olioarekin – Bildots-hazikontxo
kurruskariak onddoekin
-----Algortako 1850eko etxe batean, Ugartenak aste osoko eguerdi eta gauetan irekitzen du. Euskal
sukaldaritza tradizionala eta pintxo eta anoen taberna eskaintzen ditu.
-----Eguneko menua: 14 € / Karta: 35 € / Asteburuko menua: 25 € / Haurrentzako menua: 15 € (asteburuetan)
Ordutegia: 11:00-23:00

UNAI
Algortako Etorbidea, 96 - Getxo / T. 944 661 661

Sukaldaritza tradizionala eta parrila
-----Txuletoia – Olagarroa txingarretan erreta – Onddoak – Arrainak txingarretan erreta – Etxeko azkenburuak
-----Getxoko erdigunean dago, eta terraza du. Sukaldaritza tradizionala, haragiak eta arrainak txingarretan
erreta… Ezin hobea afari edo bazkari informalak egiteko. Pintxo-barra ere badu.
-----Eguneko menua: 12,50 € / Karta: 40 € / Asteburuko menua: 30 € / Eguneko menu erdia: 7 €
Ordutegia: 09:00-23:00 / Itxita: astelehen eta astearteetan

PINTXO-TABERNAK
ADUR
Particular Arlamendi, 1 - Getxo / T. 685 922 226

Pintxo-taberna
-----Txipiroia tenpuran gazta- eta urdaiazpiko kremaz beteta – Kanguru-haragiaren pintxoa – Etxeko
kroketak – Txibierroak – Hanburgesak
------
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Tradizioa eta abangoardia biltzen dituen pintxo-taberna. Prestakin batzuk nabarmentzen dira; adibidez,
kangurukia eta txipiroia tenpuran. Azpimarragarriak dira, halaber, hanburgesak eta gaueko kopak.
-----Ordutegia: 09:00-00:00

AKER
Particular Arlamendi, 1 - Getxo / T. 610 760 649

Pintxo-taberna
-----Zapo-broxeta – Foiea – Risottoa – Entsalada epela - Entrekota
-----Areetaren erdigunean, Getxoko pintxo-tabernarik ezagunenetakoa da Aker. 25 pintxo hotz eta bero
ditu, horietako asko autore-ukitudunak.
-----Ordutegia: 09:00-23:00

AREMUNA
Reina Mª Cristina, 3 - bajo izda - Getxo / T. 946 023 085

Pintxo-taberna
-----Bizkaiko txakurtxo beroa – Entsaladillaz betetako piperra – Askotariko tortillak – Ogitarteko
txikiak – Hanburgesak
-----Bizkaiko Zubitik hurbil dagoen pintxo-taberna hau etxeko ogitartekoengatik eta hanburgesengatik da
ezaguna. Te-aukera zabala eta orotariko infusioak eskaintzen ditu. Jangela goiko solairuan du.
-----Ordutegia: 10:00-23:00

AROTZA
Gobelondo, 1 - Getxo / T. 653 715 033

Pintxo-taberna
-----Txangurruz betetako piperra (espezialitatea) – Pintxoak tradizionalak eta sormenezkoak –
Ganba- eta hirugihar-broxetak – Askotariko ogitartekoak
-----Areetaren erdigunean, Erromo inguruan, Arotzak askotariko pintxoen aukera zabala du, bai
sormenezkoak, bai tradizionalak. Ostegunetik larunbatera, gainera, ogitartekoak eta afariak ere
eskaintzen dituzte.
-----Ordutegia: 09:00-23:00

ARRANTZALE
Puerto, 3 (Algorta) - Getxo / T. 944 601 244 / www.arrantzale.com

Pintxo-taberna
-----Krabarroka-budina – Bakailaoz betetako piperrak – Foiea plantxan – Ahuntz-gazta urtua Txibierroak
-----Getxoko Portu Zaharraren bihotzean, Arrantzalek euskal tradizioari eusten dio. Marinel erako
sukaldaritza eta askotariko pintxoak eskaintzen ditu. Terraza zabala du, eta balkoiak itsasoari begira.
-----Ordutegia: 12:00-00:00

BASERRI
Telletxe, 3 - Getxo / T. 944 602 891

Pintxo-taberna
-----Patata-tortilla – Txibierroak – Hanburgesa txikiak – Pintxo hotzak eta beroak
-----Familia-giroko taberna hau Algortan dago, Metroaren plazan. Txibierroengatik, konbinatuengatik,
ondo ateratako kañengatik eta askotariko pintxoengatik da ezaguna. Terraza dauka.
-----Ordutegia: 09:00-23:00
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BASTER
Orobio, 2 (Lonja) - Getxo / T. 946 038 739

Pintxo-taberna
-----Patata-tortilla – Askotariko pizzak – Hanburgesa txikia – Mini Basterra – Txistor-hostorea
-----Pintxo aukera zabala eskaintzen du. Tortillengatik —patata, tipula, odolkia, txorizoa…— eta
pizzengatik da ezaguna. Artisau-garagardoen aukera zabala du.
-----Ordutegia: 09:00-00:00

BURDINOLA
Avda. Basagoiti, 75 - Getxo / T. 946 852 137

Pintxo eta anoen taberna
-----Foie-lasagna – Burritoak – Oilasko- eta hirugihar-broxeta– Lurreko antxoak – Arroz beltza alioliarekin
-----2013an irekitako taberna honen estetikak Bizkaiko iragan siderurgikoa ekartzen du gogora. Taberna
dotorea da eta pintxoen, anoen eta konbinatuen proposamen osatuenetako bat bihurtu da herrian. .
-----Ordutegia: 08:00-00:00

GALEA
Mayor, 22 - Getxo / T. 94 463 76 78

Pintxo eta anoen taberna
-----Olagarro-broxeta – Patata-tortilla – Sandwich mina – Abakando-entsalada otarrainxkarekin eta
saltsa arrosarekin – Muskuilu betea
-----1981ean ireki zuten taberna hau Bizkaiko Zubitik hurbil dago, Areetan. Anoa-aukera zabala eskaintzen
dituen Galea Berra taberna ere hurbil dago.
-----Ordutegia: 07:00-23:00 / Itxita: igandeetan

GURE ETXEA TABERNA
Caja de Ahorros, 14 - Getxo / T. 94 463 68 80 / www.gureetxeataberna.eus

Pintxo eta anoen taberna
-----Onddoak bakailaoarekin – Patata-tortilla – Bakailaoa pil-pilean – Hegaluzea antxoarekin –
Urdaiazpiko iberikoa onddoekin eta foiearekin
-----Jatetxe hau ez da kartako bazkaria eskaintzera mugatzen eta ziurrenik Erromoko barrarik ikusgarriena
du. Hanburgesak ospetsuak dira, baita ogitartekoak eta anoak ere.
-----Ordutegia: 10:00-23:00, ostiraletan (10:00-01:30) eta larunbatetan (12:00-01:30) izan ezik / Itxita: igande eta
astelehenetan

ODEI
Paulino Mendibil, 12 - Getxo / T. 94 464 96 49

Kaxolak eta delicatessen-produktuak
-----Bakailaoa pil-pilean – Txahal azpizuna hornigaiekin – Txahal-entrekota hornigaiekin – Solomoa
plantxan pikillo-piperrekin – Entsalada epela ahuntz-gaztarekin
-----Odeik gune bereiziak ditu: delicatessen-denda —banatzaileak dira—, askotariko kaxolak
eskaintzen dituen kafetegia eta louge gune pribatua, asteburuetan edota astean zehar (ordua
eskatuta) bazkaltzeko eta afaltzeko.
-----Karta: 12-18 €
Ordutegia: 08:00-23:00
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OKU LOUNGE
Andrés Larrazabal, 5 - Getxo / T. 605 701 242

Pintxo-taberna
-----Bakailaoa – Arroz saldatsua – Masaila - Arrautza eskalfatua - Txibierroak
-----Bakailao-pintxoetan Bizkaiko txapeldun den Cesar Hervasek zuzentzen du. Gauetan, DJen jardunari
esker, giroa berotu egiten da eta ondo atondutako kopek hartzen dute pintxoen lekua..
-----Ordutegia: 08:00-03:00

PIANAMUL
Plaza de las Escuelas ,3 (Las Arenas) - Getxo / T. 94 602 02 53

Pintxo-taberna
-----Entsalada errusiarra – Patata-tortilla – Kroketak – Barazkiak tenpuran – Muskuiluak –
Txibierroak…
-----Areetan, berogailua duen terraza estali eta guzti, «mouleetan» (Frantziako muskuiluetan)
espezializatuta dago. Gainera, askotariko pintxoak eta anoak ere eskaintzen ditu.
-----Ordutegia: 10:00-23:00

PORTU ZAHARRA
Portu Zaharra, 35 - Getxo / T. 94 460 20 33

Pintxo-taberna
-----Tomate-entsalada – Portuondo pintxoa – Bakailao konfitatuaren broxeta – Askotariko patatatortillak
-----Getxoko Portu Zaharrean dago. Arrantzale-auzoa da, arkitektura bitxia du eta, pintxoak eta anoak
dastatzen ditugun artean, Bilboko itsasadarraren eta ilunabarren edertasunaz gozatzeko aukera
eskaintzen du.
-----Ordutegia: 10:00-23:00 (ostiraletik igandera 00:00ak arte)

SILVER´S TAVERN
Puerto Deportivo, 9-10 - Getxo / T. 661 522 548

Pintxo-taberna
-----Olagarroa Galiziako erara – Beso iberiko errea – Askotariko tortillak – Urdaiazpiko iberikoaren
montaditoa – Hegaluze-montaditoa
-----Abrako portuan ainguratutako itsasontzi pirata baten antza duen Getxoko taberna bakarra da. Pintxobarra ikusgarriaz gain, konbinatuak, koloretako txupitoak, garagardoak eta abar ditu espezialitate.
-----Ordutegia: 09:00-01:00

SUSTRAI
Avda. Basagoiti, 71 (Algorta) - Getxo / T. 94 602 62 25

Pintxo-taberna
-----Sukaldea irekita dagoen bitartean unean bertan egindako orotariko tortillak – Amatxuren masailak –
Lasto-patata foiearekin – Askotariko ogitartekoak
-----Algorta erdi-erdian dago, «eskaeren horma» bitxi eta guzti apainduta. Askotariko pintxo hotz eta beroak
eskaintzen ditu egun osoan, baita 25 ogitarteko mota ere. Terraza ederra dauka.
-----Ordutegia: 07:30-23:00
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NON EROSI
GOURMET DENDAK
EXQUISSITUM GOURMET
Las Mercedes, 9 (Las Arenas) - Getxo / T. 94 652 49 02 / www.exquissitum.com

Gourmet-denda eta -webgunea
-----Kantauriko antxoak – Idiazabal gazta – Ezkur-urdaiazpiko iberikoa – Ezkur-solomo iberikoa – Izokin ketua…
-----Enpresa sortu berri honek orotariko gourmet-produktuak saltzen ditu, hala nola iberikoak, gaztak,
olioak, foie-grasak, ardoak, kontserbak, txokolateak eta abar…
------

Ordutegia, astelehenetik larunbatera: 10:30-14:30 eta 17:00-20:30 / Igandeko ordutegia: 11:10-14:30 / Itxita: igande
arratsaldeetan

LA GRANJA SELECCIÓN
Amistad, 15 (Las Arenas) - Getxo / T. 94 463 78 60 / www.lagranjaseleccion.es

Aurrez prestatutako janariak eta gourmet-denda
-----Aurrez prestatutako jakiak – Xarkuteria – Ardoak – Kontserbak…
-----Hainbat produktu prestatzen ditu familia-enpresa honek: etxeko kroketak, krepeak, paella, bakailaoa
pil-pilean… Eta beste gourment-produktu batzuk ere bai: haragiak, xarkuteria, ardoak, kontserbak,
olioak, txokolateak…
-----Ordutegia: astelehenetik ostiralera 09:15-14:00 eta 17:15-20:30 / larunbat, igande eta jai-egunetan 09:15-14:30
Itxita: igande, astearte eta larunbat arratsaldeetan

PROST CHARCUTERÍA ALEMANA
Algortako etorbidea, 69 - Getxo / T. 94 460 22 97

Alemaniako xakurteria eta gourmet-denda
-----Alemaniako xarkuteria hautatua – Gaztak – Garagardoak – Ardoak…
-----La Modernak Getxon duen sukurtsala da Prost. Ehun urtetik gora xarkuteria alemaniarra lantzen duen
establezimendua da La Moderna, Thate familiak Bilboko zabalgunean kudeatzen duena. Gaztak, ardoak,
garagardoak, opari egiteko produktuak eta beste ere saltzen dituzte...
-----Ordutegia: astelehenetik ostiralera 10:00-14:00 / larunbatetan 10:30-14:00 / Itxita: igandeetan

ZURIKALDAI NEGURI
Avda. Neguri, 9 (Las Arenas) - Getxo / T. 94 491 14 87

Gozotegia eta gourmet-denda
-----Gurin-opila – Karolina – Tartak – Turroiak – Sokomuskoa…
-----Artisau-gozotegi honek hainbat atal ditu: okindegia, urdaitegia, ardotegia, delicatessen-produktuak,
Italiako izozkiak eta irabiatuak… Gainera, saloia ere badu, terraza eta guzti.
------

Ordutegia, astelehenetik larunbatera: 09:15-14:00 eta 17:00-20:00 / Igandeko ordutegia: 09:15-14:00 eta 17:00-19:30
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6G

G O I U R I - O N D O N A ( U R K A B U S TA I Z )

ZER IKUSI
GAZTANDEGIAK
BASTERRA
Ctra. Vitoria, 1 - Goiuri-Ondona / T. 945 437 279

Gazta-ekoizpena
-----Gazta gaztea eta zaharra
-----Idiazabal gazta nola prestatzen den irakasteaz gain, dastatzeko aukera ere eskaintzen du amaieran.
Eta artaldea bisitatzeko eta ardi-txakurraren trebezia ikusteko ere bai.
-----Ordutegia: : ordua eskatu behar da telefonoz.

8G

GOPEGI-ZIGOITIA

NON JAN
JATETXEAK
ARTZEGI
Amaiur, 1 - Gopegi, Zigoitia / T. 945 464 026

Taberna-jatetxea (okindegia-gozotegia)
-----Babarrunak – Labean erretakoak – Egur-labean erretako haragi eta arrainak – Etxeko gozokiak
-----Gorbeia magalean dago, Parke Natural betean, ingurune paregabeaz gozatzeko moduan.
------

Eguneko menua: 12 € / Asteburuko menua: 18 €-25 € / Karta: 30 €-35 €
Ordutegia: asteartetik igandera 09:00etatik 21:00etara / larunbatetan 09:00etatik 24:00etara / Itxita: astelehenetan

5D

GORDEXOLA

ZER IKUSI
EKOIZLEAK
LAUGAR BREWERY
Polígono Industrial Isasi, nave 9 - Gordexola / T. 628 069 653 / www.laugarbrewery.com

Artisau-garagardoaren ekoizpena
-----EPA! (American Pale Ale) - Kiskale (Brown Ale) - Basurde (Amber Ale) - Aupa Tovarisch (Russian
Imperial Stout) - Hop Shock (Session IPA) – Eta gehiago…
-----Mikrogaragardotegi honek produktua, prestatzeko prozesua, historia eta bere filosofia erakusteko
irekitzen dizkigu ateak. Bisitaren amaieran, etxeko garagardoak eta aperitiboak dastatzen dira.
-----Ordutegia: 09:00-19:00 (ordua eskatuta) / Itxita: asteburuetan, ekitaldiren bat edo aurrez lotutako bisita
dagoenean izan ezik

6A

GORLIZ

NON JAN
JATETXEAK
BEGOÑA
Landaberri estrata, 1 - Gorliz / T. 94 677 09 73 / www.restaurantebegona.com

Sukaldaritza tradizionala (amamaren sukaldaritza)
------
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Legatza txipiroiekin – Tripakiak – Gatzatu-flana – Tomate-entsalada – Hegaluzea (sasoia denean)
-----Sukaldaritza zaindua eskaintzen duen familia-negozioa, 50 urtetik gorako ibilbidea duena.
Jatetxeak bi terraza, aparkalekua eta Gorlizerako eta Plentziarako ikuspegi ikusgarriak ditu.
-----Eguneko menua: 11,50 € / Karta: 25-40 €
Barrako ordutegia: 11:00etatik itxi arte / Jatetxeko ordutegia: 13:30-16:00 eta 20:00-23:30 / Itxita: azarotik
martxora

ERRETEGIAK
HONDARTZAPE
Gorlizko Badia, 5 - Gorliz / T. 94 677 00 40 / www.hondartzape.com

Sukaldaritza tradizionala eta parrila
-----Hegaluze-entsalada piper berdeekin, tomatearekin eta tipularekin – Txipiroiak plantxan edo
Pelayoren erara – Arraina parrilan (bisigua, zapoa, bisigu ahogorria, lupia, krabarroka, barbarina,
muxarra) – Etxeko azkenburuak
-----Jon eta Iker Mentxaka anaiek zuzentzen dute jangela eta sukaldea. Kalitatea eta produktuaren
freskotasuna dira erretegi honetako arduradunen kezka nagusiak.
-----Karta: 45-60 € / Hitzartutako menuak
Barrako ordutegia: 12:00etatik jangela itxi arte / Jangelako ordutegia: 13:30-16:00 eta 21:00-23:00 / Itxita:
igande arratsaldeetan eta astelehenetan urte osoan

PINTXO-TABERNAK
TXISPAS
Iberrebarri plaza, 2 - Gorliz / T. 94 677 43 90

Pintxo-taberna
-----Patata-tortilla (espezialitatea) – Betaurrekoak (arrautza, maionesa eta otarrainxka) – Begetala –
Kokotxak - Bermeotarra
-----Taberna tradizional xumea da eta, halere, Bizkaiko chefik hoberenetako batzuek gomendatzen dute,
patata-tortillaren kalitatea dela eta. Asteburuetan Gernika inguruko itsaskia eskaintzen dute.
Ordutegia: 11:00-00:00 / Itxita: asteazkenetan

5D

GUEÑES

NON JAN
JATETXEAK
ERREKA GUEÑES
Barrio Lasier, s/n. Ctra. Bilbao - Gueñes / T. 94 669 03 45 / www.JATETXEAKerreka.com

Askotariko sukaldaritza
-----Kapoi errea, Enkarterrietako erara – Txahal-masaila ardo beltzarekin – Zallako tipula morez eta
otarrainxkez betetako legatza – Untxi hezurgabetu konfitatua perretxikoekin
-----120 eta 220 lagunentzako bi jangela handi ditu. Izen bereko hoteleko jatetxea da, ezin aproposagoa
era guztietako ekitaldiak ospatzeko.
-----Eguneko menua: 10 € / Karta: 35-40 € / Asteburuko menua: 15-25 € / Dastatzeko menua: 25 € / Haurrentzako
menua: 12 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:00-21:00 (larunbatetan 23:00ak arte)
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ZER IKUSI
GAZTANDEGIAK
ISUSI ANAIAK
Caserío Buniete - Güeñes-Sodupe / T. 626 351 164 - 699 637 256

Ahuntz- eta ardi-gazten ekoizpena
-----Karrantzako ardi muturzuriaren gazta – Eskuz egindako gazta – Azpigorri ahuntzaren gazta
-----Isusi Anaiak urtarrilaren 15etik uztailaren 15era egoten da zabalik, interakzio handiko bi
esperientzia eskaintzeko: «Izan zaitez artzain egun batez» eta «Egin gaztak eta dastatu».
-----Ordutegia: ordua eskatuta

EKOIZLEAK
CERVEZAS TITO BLAS
Polígono Industrial Sagastikoetxe (Artzeta kalea, Parcela 2, Pabellón 22) - Gorliz / T. 699 277 853

Artisau-garagardoaren ekoizpena
-----Old Black Hop (irish porter) – Liada Parda (pilsner ale) – Betikoa (martzen ale) – Hey, Ho, Let’s Hop
(IPA) – Artobeltzezkoa (dunkel)
-----Tito Estebanen mikrobreweryak sasoiko garagardoa egiten du, % 100 naturala eta produktu kimikorik
gabea. Bisitaldian, garagardoa egiteko prozesua azaldu eta dastaketa txiki bat eskaintzen dute.
-----Ordutegia: bisitak, ordua eskatuta

16C

HERNANI

NON JAN
JATETXEAK
ERRIOGUARDA ENEA
Kale Nagusia, 25, atzekaldea - (Iturriaga 12) - Hernani / T. 943 330 291 / www.errioguardaenea.eus

Sukaldaritza tradizionala
-----Sasoiko barazkiak – Babarrunak – Txipiroi-krepeak – Ehizakia (sasoia denean) – Legatza saltsan
-----Antton Elorzak 20 urte baino gehiago daramatza Hernaniko hirigune historikoan dagoen jatetxe hau
zuzentzen. Nabarmentzekoak dira instalazioen abegikortasuna eta sukaldaritza tradizional zaindua
-----Eguneko menua: 15,50 € / Karta: 30-35 € / Asteburuko menua: 22 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:30-22:00 / Itxita: igandeetan

FAGOLLAGA
Ereñozu auzoa, 68 - Hernani / T. 943 330 461 / www.fagollaga.com

Bertako autore-sukaldaritza
-----Txangurrua Donostiako erara azalore-kremarekin eta banilladun madariarekin – Abakandoentsalada sasoiko belarrekin eta bere salda pausatuarekin – Bakailaoa babekin, algekin eta
oliba-olioaren emultsioarekin – Presa iberiko errea bere zuku trufatuarekin
-----Ingurune natural paregabean dagoen jatetxe txukun honetan, Ixak Salaberriak goi-mailako euskal
sukaldaritza egiten du, plater tradizionalak eta azken joerako sorkuntza modernoak bilduta.
-----Karta: 60 € / Enpresa-menua: 27,50 € / Dastatzeko menua: 71,50 €
Ordutegia: 13:15-15:30 eta 20:30-23:00 / Itxita: astelehenetan
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ITURRALDE
Iturralde baserria. Ereñozu auzoa, 50 - Hernani / T. 943 330 461 / www.restauranteiturralde.com

Sukaldaritza tradizionala, autore-ukituekin
-----Onddo-entsalada epela pikilloen ozpin-olioarekin – Aza-odolki kurruskaria eta Tolosako babarrunsaltsa – Arrainak eta haragiak landare-ikatzeko parrilan
-----Hernanitik 7 km-ra, basoz eta mendiz inguratuta eta Aiako Harriaren magalean dagoen jatetxe
xarmant hau toki paregabea da bikotean joateko edo familia-ospakizunak egiteko.
------

Karta: 40 € / Hileko menua: 28,75 €
Ordutegia: 13:30-15:00 eta 20:30-22:30 / Itxita: astelehen eta astearteetan / asteazken, ostegun eta igandeetan,
bazkariak besterik ez

SANSONATEGI
Martindegi auzoa, 13 - Hernani / T. 943 331 572 / www.sansonategi.com

Sukaldaritza tradizionala eta parrila
-----Arroz krematsua onddoekin eta arrautza-gorringoarekin – Bakailao-entsalada bere brandadarekin
eta etxeko piper erreekin – Amuko legatza saltsa berdean txirlekin – Haragiak eta arrainak parrilan
-----Autobidez Donostiatik 10 minutura dagoen familia-jatetxe hau natura betean dago. Bere toki
zabala dela eta (lorategiak, zabuak eta haurrentzako gune aproposak), ezin hobea da ezkontzak eta
ospakizunak egiteko.
-----Karta: 35-40 € / Dastatzeko menua: 42 € / Sansotegi menua: 24 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:00-23:00 / Itxita: astelehenetik asteazkenera, eta igande eta ostegun gauetan

SARETXO
Marraka Enea baserria - Sta Barbara auz - Hernani / T. 943 556 481 - 943 554 675 / www.saretxojatetxea.com

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Arrain-zopa – Bakailaoa pil-pilean – Kokotea parrilan – Txuleta parrilan – Etxeko azkenburuak
-----Natura betean dagoen jatetxe tradizional honek Hernaniren bailararako eta inguruko mendietarako
ikuspegi bikainak ditu. Terraza handia, aparkalekua eta txiki golfa ere baditu.
-----Eguneko menua: 13,50 € / Karta: 25 € / Asteburuko menua: 24 € / Haurrentzako menua: 12 €
Ordutegia: 13:00-15:15 eta 20:00-23:00 (neguan gauez itxita) / Itxita: astearteetan

TRIPONTZI
Kardaberaz, 11 - Hernani / T. 943 555 724

Sukaldaritza tradizionala eta arrain freskoak
-----Pasta freskoa onddoekin eta foiearekin – Muskuiluak saltsan edo tomatearekin – Onddo-nahaskia
– Legatz freskoa modu guztietara prestatuta – Sasoiko arrain freskoak
-----Hernaniko hirigune historikoan, askotariko pintxo eta anoak, arrain freskoak eta ostegunetako
pintxo-pote ikusgarria nabarmentzen dira Saretxon. Egunero ematen dute afaltzen.
-----Eguneko menua: 10 € / Karta: 30-35 €
Ordutegia: 13:30-15:30 eta 20:30-22:30 / Ez du ixten

SAGARDOTEGIAK
AKARREGI
Akarregi bailara, 5 - Hernani / T. 943 330 713

Sagardotegi tradizionala
-----Bakailao-tortilla – Bakailao frijitua – Txuletoia parrilan – Gazta, irasagarra eta intxaurrak
------
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Akarregik 1700. urtean ere egiten zuen sagardoa, eta gaur egungo jabeek tradizioari eusten diote.
Aparkalekua, autobus-zerbitzua eta ezinduentzako sarbidea.
-----Sagardotegiko menua: 30 €
Ordutegia: 13:00-17:00 eta 20:00-00:00 / Itxita: astelehenetan eta astearteetan.

ALTZUETA

Osinaga, 7 - Hernani / T. 943 551 502 / www.altzuetasagardotegia.com

Sagardotegi tradizionala
-----Bakailao-tortilla – Bakailao frijitua – Bakailaoa pil-pilean – Txuletoia parrilan – Gazta, irasagarra eta
intxaurrak
-----Hernaniko sagardotegien eremuan dago, XIX. mendean ere sagardoa egiten zuen familiaren 4.
belaunaldiaren zuzendaritzapean. Sagardotegi tradizionalaren adibide bikaina da Altzueta
-----Sagardotegiko menua: 25-30 €
Ordutegia: 20:00-00:30 / larunbatetan 13:30-17:30 eta 20:00-00:30 / Itxita: astelehen eta igandeetan

IPARRAGIRRE
Osinaga, 10 - Hernani / T. 943 550 328 / www.iparragirre.com

Sagardotegi tradizionala eta jatetxea
-----Bakailao-tortilla – Onddo-pastela – Eusko Label txuletoia parrilan – Sasoiko arraina - «Euskal
Okela» hanburgesa parrilan.
-----Arantza eta Ana Eguzkitza ahizpek sagardoaren kulturaren eta gastronomiaren alde egin dute
apustu. Urte osoan irekitzen dute sagardotegia eta bisita gidatuak eta dastaketak eskaintzen
dituzte, tokiko produktuan oinarritutako sukaldaritzaz gain.
------

Sagardotegiko menua: 31 € / Karta: 30-35 €
Ordutegia: 13:30-15:00 eta 20:00-21:30 / Itxita: astelehenetik ostegunera (sasoia denean, egunero egoten da irekita)

ITXASBURU
Osinaga, 54 - Hernani / T. 943 556 879 / www.itxasburusagardotegia.com

Sasoiko sagardotegia
-----Bakailao-tortilla – Bakailao frijitua piper berdeekin – Txuletoia parrilan – Gazta, irasagarra eta
intxaurrak – Sagardoa txotxean
-----1984an ireki zen eta sasoian, urtarriletik apirileko azken igandera bitartean, aritzen den
sagardotegia. Itxasburuk aparkaleku zabala eta ezinduentzako sarbidea ditu. Sagardo normala eta
Euskal Labelduna egiten dute.
-----Sagardotegiko menua: 30 €
Ordutegia: 12:30-15:30 eta 20:00-23:00 / Itxita: igande gauetan, astelehenetan eta astearteetan

OTSUA-ENEA
Otsua-Enea baserria - Osinaga, 36 - Hernani / T. 943 556 894 / www.otsua-enea.com

Sagardotegiko menua
-----Arrainak aurrez eskatuta – Bakailaoa saltsan, aurrez eskatuta – Txuletoia parrilan – Bakailao frijitua
piperrekin – Gazta, irasagarra eta intxaurrak
-----Hernaniko sagardotegien ibilbidearen bihotzean dagoen sagardotegi tradizionala. Otsua-Eneak
sasoian irekitzen du soilik, urtarriletik maiatzera. Sagardotegiko menuaz gain, arrainak ere eskaintzen
ditu aurretik eskatuz gero.
----Sagardotegiko menua: 30 €
Asteburuko ordutegia: 14:00-18:00 eta 20:30-00:30 / Itxita: igande gauetan eta astelehenetan
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ZELAIA
Martindegi bailara, 29 - Hernani / T. 943 555 851 / www.zelaia.es

Sagardotegiko menua
-----Bakailao-tortilla – Bakailaoa piper berdeekin eta tipularekin – Txuleta parrilan – Gazta, irasagarra
eta intxaurrak – Tolosako teilak eta zigarroak
-----Sagardotegien tradiziorik garbiena ordezkatzen du Zelaiak. Sasoian baizik ez du irekitzen, urtarriletik
apirilera, eta aulkirik gabe jaten emateko ohiturari eusten dio..
-----Sagardotegiko menua: 30-35 €
Aste barruko ordutegia: 20:00-00:00 / Asteburuetan: 13:30-17:00 eta 20:00-00:00 / Itxita: igandeetan

PINTXO-TABERNAK
ARALAR
Felipe Sagarna, 8 - Hernani / T. 943 315 006 – 943 556 706 / www.aralartaberna.jimdo.com

Pintxoak, anoak, plater konbinatuak, hanburgesak…
-----Txipiroi freskoen anoa – Barrengorri-anoa – Ganba-broxeta – Etxeko kroketak – Bakailao frijitua
-----Erdiguneko pintxo-taberna honek terraza zabala dauka. Larunbatetan, musikarik modernoena
eskaintzen duen lokal bihurtzen da, goizaldeko laurak arte.

KIXKAL
Kale Nagusia, 15 - Hernani / T. 943 336 699

Pintxo-taberna eta pub irlandarra
-----Ganba-broxeta – Etxeko gabardinak – Urdaiazpiko iberikozko kroketak – Idiazabal gaztazko
kroketak – Askotariko tortillak
-----Guinessen Hernaniko pub ofiziala den honek eguneko pintxoak eta anoak eskaintzen ditu. Gaua iristen
denean, berriz, giroa piztu egiten da. Lokal dinamikoa da, lehiaketa ugaritan parte hartzen duena
-----Ordutegia: 08:00-00:00

17B

HONDARRIBIA

NON JAN
JATETXEAK
ALAMEDA
Minasoroeta, 1 - Hondarribia / T. 943 642 789 / www.restaurantealameda.net

Merkatuko euskal sukaldaritza eguneratua
-----Termako arrautza, patata trufatua eta baratxuri freskoen zopa – Hondarribiko barazki-zopa urdaibelo aromatizatuarekin – Eguneko arraina alga- eta citronell-salda melengarekin
-----Gorka Txapartegik zuzentzen du 1942an ireki zuten eta Michelin izar bat jaso duen Alameda jatetxea. Gorka
familia bereko hirugarren belaunaldiko kidea da eta bikaintasunez uztartzen ditu tradizioa eta abangoardia.
-----Karta: 50-70 € / Gartzinia menua: 35 € / Hondarribia menua: 50 € / Dastamena menua: 80 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:00-23:00 / Itxita: igande gauetan, astelehenetan egun osoz eta astearte gauetan

ANTXIÑA
Harma Plaza, 2 - Hondarribia / T. 943 641 880 / www.antxina.com

Sukaldaritza tradizionala eta pintxoak
-----Txipiroi- eta barazki-nahaskia – Zapo- eta otarrainxka-broxetak – Itsasoko erreboiloa olio
errearekin – Bildots-txuletak hornidugaiarekin – Etxeko azkenburuak
------
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Hondarribiko Alde Zaharreko Arma Plazan dagoen taberna-jatetxe hau pintxoan eta euskal sukaldaritza
tradizionalean dago espezializatuta. Nabarmentzekoa da terraza, Txingudiko badiarako ikuspegia duena.
-----Karta: 25-35 € / Menu berezia: 21,60 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:30-23:00 / Itxita: ostegunetan

ARDORA
Foru Kalea - Hondarribia / T. 943 642 461 / www.ardorarestaurante.com

Sukaldaritza tradizionala
-----Sasoiko barazkiak – Txangurru-krepeak itsaski-kremarekin – Begihandiak – Arrainak parrilan –
Txerri-hankak foieaz beteta
-----Jatetxea Hondarribiko kiroldegiaren ondoan dago. Kafetegia dauka, Hendaiako hondartzara begira.
Sukaldaritza tradizionala eskaintzen du, arreta berezia eginez tokiko produktuari.
-----Eguneko menua: 13 € / Karta: 40-50 € / Asteburuko menua: 23 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:00-23:00 / Ez du ixten

ARROKA BERRI
Higer Bidea, 6 - Hondarribia / T. 943 642 712 / www.arrokaberri.com

Sukaldaritza tradizionala
-----Abakando-entsalada – Erreboiloa parrilan – Txerrikume errea – Isatsez betetako piperrak – Torrada
karamelutuak
-----Ingurune lasaian dagoelarik, lorategi polit batez inguratuta, itsaskiengatik eta ahate-produktuengatik da
ezaguna Arroka Berri. Arrainak eta haragiak erretzeko parrila dauka.
-----Karta: 50 €
Ordutegia: 13:00-15:30 / 20:00-23:00

BEKO ERROTA
Jaizubia auzoa, 3 - Hondarribia / T. 943 643 194 / wwwbekoerrota.com

Sukaldaritza tradizionala, sasoikoa eta parrila
-----Zigalaz betetako pikillo-piperrak – Abakando-entsalada epela – Itsaski-parrilada – Arrain freskoak
parrilan – Idi-txuletoia parrilan
-----Familia-jatetxe hau baserri batean dago, lorategiez eta lursail zabalez inguratuta. Horiek aprobetxatuz,
hain zuzen, ekitaldiak antolatu eta euren txakolinak, sagardoak eta olioak ekoizten dituzte.
-----Eguneko menua: 20 € / Karta: 50-60 € / Asteburuko menua: 26 € / Sagardotegiko menua: 32 € / Dastatzeko menua: 50 €
Ordutegia: 13:00-15:00 eta 20:00-23:00 / Itxita: igande gauetan eta astelehenetan

ENBATA
Zuloaga, 5 - Hondarribia / T. 943 641 054 / www.hoteljauregui.com

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Arrain- eta itsaski-zopa – Bakailaoa pil-pilean – Txirlak marinel erara – Legatza txirlekin saltsa
berdean – Zapoa parrilan
-----Marinel giroko jatetxea, Hondarribiko gastronomiaren bihotzean, Marina auzoan. Barran askotariko
pintxoak eta kaxola tipikoak eskaintzen ditu.
------

Eguneko menua: 17 € / Karta: 35 € / Asteburuko menua: 25 € / Pintxoak dastatzeko menua: 22 € / Haurrentzako menua: 8 €
Barrako ordutegia: 08:30-00:00 / Jatetxeko ordutegia: 12:30–16:00 eta 19:30–23:00

HIRUZTA
Bº Jaizubia, 266 - Hondarribia / T. 943 104 060 / www.hiruzta.com

Sukaldaritza tradizionala, autore-ukituekin
-----Urdaiazpiko iberikozko kroketak – Abakando-entsalada laranjazko eta jengibrezko ozpin-olio
epelarekin – Kantauriko olagarroa parrilan patatarekin eta piperrautsarekin – Erreboiloa parrilan –
Azienda zaharraren txuleta parrilan
------
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Jon Etxeberria chef gaztea eta haren emazte Leire Vazquez arduratzen dira jatetxeko sukaldeaz eta
jangelaz. Hiruzta txakolinaren upategian dago eta 10 mahasti-hektarea ditu inguruan.
-----Karta: 45-55 €
Ordutegia: 11:00-18:00 (udan, ostiral eta larunbatetan, 19:30-23:30) / Itxita: astelehen eta astearteetan
(jaiegunetan izan ezik)

HONDAR
Zuloaga, 20 - Hondarribia / T. 943 642 793 / www.restaurantehondar.com

Sukaldaritza tradizionala
-----Itsaski-paella – Foie-entsalada ganbekin – Zapo txikia Donostiako erara – Itsaski-parrilada –
Entrekota piperbeltz beltzarekin
-----Hondar establezimendu ezaguna hiriko erdigune turistikoan dago, itsas pasealekuaren eta arrantzaleen
auzoaren artean. Terraza estalia eta estali gabea ditu, bai eta jangela eta taberna ere.
-----Eguneko menua: 14 € / Karta: 30 € / Asteburuko menua: 20 € / Menu bereziak: 27, 33, 36 € / Haurrentzako menua: 8 €
Barrako ordutegia: 08:30-23:00 / Itxita: asteazkenetan

LA HERMANDAD DE PESCADORES
Zuloaga kalea, 12 - Hondarribia / T. 943 642 738

Marinel erako sukaldaritza
-----Arrain-zopa – Txangurrua Donostiako erara – Olagarroa parrilan patata-purearen gainean –
Legatz-kokotea – Hondarribiko txipiroia plantxan edo frijituta
-----Hondarribiren erdiguneko itsas giroko jatetxe xarmanta. Arrain-zopa dela eta ezagutzen dute
hemen… eta Japonian.
------

Karta: 40 - 50 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:00-22:30 / Itxita: igande arratsaldeetan eta astelehenetan egun osoz (abuztuan
astelehenean baino ez; neguan, asteazken gauetan ere bai).

SEBASTIÁN
Mayor, 11 - Hondarribia / T. 943 640 167 / www.sebastianhondarribia.com

Sukaldaritza tradizional eguneratua
-----Hondarribiko Kofradiako artisau-erako antxoak – Itsasoko entsalada bakailaoarekin eta Mont St.
Micheleko muskuiluekin – Amuko legatz errea onddo xehatuekin eta bere olioarekin
-----Hondarribiko Miguel Soto chef eta ostalari ospetsuak zuzendutako jatetxe xarmanta. Produktu
tradizionalak eskaintzen ditu, ikuspegi zaindu eta abangoardistarekin. Upategi handia ere badu.
-----Eguneko menua: 24,50 € / Karta: 35 € / Dastatzeko menua: 38,50 € / Haurrentzako menua: 20 € (ordua eskatuta)
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:00-23:00 / Itxita: astelehenetan egun osoz eta astearte eguerdietan

SUGARRI
Nafarroa Behera, 1 - Hondarribia / T. 943 643 123 / www.sugarrirestaurante.com

Sasoiko sukaldaritza eguneratua
-----Torrada karamelutua etxeko izozkiarekin – Onddo-ravioli erregosia boilur beltzaren saltsarekin –
Bakailao-zatia piper errearekin eta patata hautsiarekin – Tenperatura baxuan eta bere zukutan
erretako txerrikumea
-----Rio Bidasoa hotelean dagoen jatetxea. Sukaldaritza aberatsa eta atsegina egiten du; euskal
gastronomiaren tradizioari eusten dio, baina sukaldaritzaren azken joerei uko egin gabe
-----Eguneko menua: 25 € / Karta: 40 € / Asteburuko menua: 35 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:30-23:00 / Itxita: astelehenetan
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TXANTXANGORRI
San Pedro kalea, 27 - Hondarribia / T. 943 642 102 / www.txantxangorri.net

Sukaldaritza tradizionala. Pintxoak eta anoak
-----Txipiroiak – Muskuiluak marinel erara – Txipiroiak plantxan – Marmitakoa – Antxoa frijituak
-----Jatetxea lehengo arrantzale-etxe batean dago, Marina auzo enblematikoan. Gaur egungo jatetxeak
terraza ere badu. Txantxangorri xarmant bat dago sarreran, ikur bezala.
-----Karta: 25-30 € / Menuak prestatzen dituzte, 30 €-tik aurrera / Haurrentzat egokitutako menua ere badago
Ordutegia: 11:30-16:00 eta 18:30etik itxi arte

ERRETEGIAK
LAIA
Barrio Arkolla, 33 - Hondarribia / T. 943 646 309 / www.laiaerretegia.com

Sukaldaritza tradizionala autore-ukituekin eta haragiak eta arrainak parrilan
-----Artisau-erako antxoak – Txuleta-carpaccioa gazta-izozkiarekin – Bieirak parrilan erreta – Bisigua
parrilan – Muturreraino heldutako azienda zaharraren txuleta
-----Jaizkibel mendiaren magalean dagoen jatetxe ikusgarria da. Berrikitan zaharberritu dute, upategi
klimatizatu ikusgarria egokitzeko. Jatetxea muturreraino heldutako azienda zaharraren haragian
dago espezializatuta.
-----Eguneko menua: 22 € / Karta: 50-60 € / Sagardotegiko menua: 35 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:30-22:30 / Itxita: igandetik ostegunerako gauetan

PINTXO-TABERNAK
ALAMEDA
Minasoroeta, 1 - Hondarribia / T. 943 642 789 / www.restaurantealameda.net

Anoa tradizionalak eta ardoak
-----Kroketak – Tigreak – Txipiroiak tenpuran – Saiheski glaseatuak – Zebitxeak – Azkenburuak
-----Espazio atsegin horrek Alameda jatetxearen alderdi informala irudikatzen du. Plater tradizionalak
eskaintzen ditu, Gorka Txapartegiren ukituarekin eta ardo-aukera eder batez lagunduta.
-----Ordutegia: 12:00-15:30 eta 19:30-23:00
Itxita: igande gauetan, astelehenetan egun osoz eta astearte gauetan

ANTXIÑA
Harma Plaza, 2 - Hondarribia / T. 943 641 880 / www.antxina.com

Pintxo-taberna eta sukaldaritza tradizionala
-----Gildak – Olagarro-broxeta – Entsalada errusiarra – Askotariko tortillak – Edalontzi gazpatxoa
-----Hondarribiko Alde Zaharreko Arma Plazan dagoen taberna-jatetxe hau pintxoan eta euskal
sukaldaritza tradizionalean dago espezializatuta. Nabarmentzekoa da terraza, Txingudiko badiarako
ikuspegia duena
-----Ordutegia: 13:00-15:30 / 20:30-23:00 / Itxita: ostegunetan

ARDOKA
San Pedro, 32 - Hondarribia / T. 943 643 169

Pintxoak eta ardoak
-----Behi-zatia – Atun-carpaccioa hiru eratan apailatuta – Bakailaoa piperradarekin – Hazikontxoen
broxeta – Txurrasko iberikoa ziapearekin
-----Marina auzoaren bihotzean, Hondarribiko gunerik tipikoenean, pintxo landuak dastatzeko toki
aproposa da Ardoka. Ardo-aukera handia dauka, pintxoekin uztartzeko.
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DANONTZAT GASTROTEKA
Denda kalea, 6 - Hondarribia / T. 943 645 663

Pintxoak eta anoak
-----Etxeko haragi-bolak – Olagarroa tenperatura baxuan konfitatutako patatarekin – Idi-mihi ketua
Orburu eta tipula konfitatuak – Askotariko gaztak
-----Gorka Irisarrik zuzentzen du taberna berri hau. Hirigune historikoaren bihotzean, toki berezia da, erdian
daukan baterako mahaia eta anoen eta ardoen proposamen bitxiak direla eta.
-----Ordutegia: 12:00-00:00 / Itxita: astelehenetan

ENBATA
C/ Zuloaga, 5 - Hondarribia / T. 943 641 054 / www.hoteljauregui.com

Pintxo-taberna
-----Foiea plantxan sagar- eta aran-purearekin – Onddo kurruskaria iberikoarekin – Txangurru izpitua
Donostiako erara – Etxeko goxua frijitua roquefort-erredukzioarekin – Txuleta-zatia parrilan
-----Jauregui hoteleko taberna da, nahiz eta San Pedro kaletik sarrera independentea izan, Marina auzoaren
bihotzean. Pintxo- eta kaxola-aukera zabala du, eta kanpoaldean terraza.
-----Ordutegia: 08:00-00:00

GRAN SOL
San Pedro, 63-65 - Hondarribia / T. 943 642 701 – 943 647 075 / www.bargransol.com

Pintxo-taberna
-----Arrautza «mollet» erara urretan eta ogi-mamien gainean – Bakailao-txigorki ketua – Muskuilusushi faltsua – Foiearen eta gazta karamelutuaren milorria – Bakailaoa piperradarekin eta
pipermorroarekin – Hezurgabetutako isats-zatia
----Bixente Muñozek zuzentzen du taberna, Mikel anaiarekin batera. Tabernak pintxo-lehiaketa ugari irabazi
ditu, eta Bidasoaldeko erreferentzia nagusia da miniaturako sukaldaritzaren alorrean.
-----Ordutegia: 12:30-15.30 eta 19:30-23:00 / Itxita: astelehenetan (jaiegunetan izan ezik)

HIRUZTA
Bº Jaizubia, 266 - Hondarribia / T. 943 104 060 / www.hiruzta.com

Pintxo eta anoen taberna
-----Txakolinetan egositako txorizoa – Patata- edo bakailao-tortilla, unean bertan egina – Urdaiazpiko
iberikozko kroketa – Odolkiz betetako pikillo piper konfitatua
-----Barra eta terraza ere baditu Hiruzta jatetxeak, pintxoak eta anoak dastatzeko: Hondarribiko txipiroiak, antxoaedo hegaluze-solomoak oliotan, Huelvako ganbak, ezkur-urdaiazpikoa…
-----Ordutegia: 11:00-18:00 (udan, ostiral eta larunbatetan, 19:30-23:30) / Itxita: astelehen eta astearteetan
(jaiegunetan izan ezik)

HONDAR
Zuloaga, 20 - Hondarribia / T. 943 642 793 / www.restaurantehondar.com

Pintxo-taberna
-----Odolkia urdaiazpikoarekin eta piperradarekin – Kuiatxo betea – Txipiroia plantxan pikillo gainean –
Porru-entsalada – Arrautza gogorra urdaiazpikoarekin eta antxoarekin
-----Hondar jatetxearen taberna egunero irekitzen da (asteazkenetan izan ezik), eta bertako askotariko pintxo
eta anoak barran nahiz mahai luzeetan jan daitezke.
-----Barrako ordutegia: 08:00-23:00
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OBISPO GASTRO BAR
Plaza Obispo, 1 - Hondarribia / T. 943 645 400

Pintxo eta anoen taberna
-----Gildak – Askotariko kroketak – Arrautza hautsiak foiearekin (anoa) – Barazki-tenpura (anoa) – Bieira
gainerrea gaztarekin
-----Obispo hoteleko gastrotaberna, Hondarribiko hirigune historikoko eraikin batean dagoena. Sukaldaritza
eguneratuagatik eta ostegunetako pintxo-poteagatik da ezaguna.
-----Ordutegia: 10:30etik itxi arte (astelehenetik asteazkenera 16:00etatik itxi arte) / Itxita: astelehenetik asteazkenera
bitarteko goizetan

SARDARA
San Pedro, 10 - Hondarribia / T. 943 030 301

Pintxo-taberna
-----Barbalada – Zortzikoa – Muturrak – La Clocha – Hegaluze-carpaccioa
-----Pintxo-taberna moderno hau Hondarribiaren bihotz-bihotzean dago, Marina auzoan. 2016an
Gipuzkoako Bakailao Pintxoen Lehiaketako 1. saria lortu zuen «Barbalada»ri esker.
-----Ordutegia: 10:00-16:00 eta 18:00-00:30 / Itxita: asteazkenetan

TXANTXANGORRI
San Pedro kalea, 27 - Hondarribia / T. 943 642 102 / www.txantxangorri.net

Pintxo-taberna
-----Foiea plantxan sagar-kremarekin – Ganba- eta hirugihar-broxeta – Antxoa-txigorkia piperradarekin
– Tomate deshidratatua, ahuntz-gazta eta urdaiazpikoa
-----Jatetxea izateaz gain, Txantxangorrik orotariko pintxoen eta anoen aukera zaindua eskaintzen du:
antxoa salteatuak baratxuriekin, txipiroi freskoa alioliarekin, olagarroa Galiziako erara, piper beteak…
-----Ordutegia: 11:30 - 16:00 eta 18:30 itxi arte

NON EROSI
GOURMET DENDAK
CONSERVAS HONDARRIBIA
Arma Plaza, 8 (frente al Parador) - Hondarribia / T. 943 646 187 / www.conservashondarribia.com

Euskal produktu gastronomikoen salmenta, lokalean bertan nahiz Internet bidez
-----Antxoak gatzetan – Txakolina – Bertako barazkiak – Idiazabal gazta sarituak
-----Conservas Hondarribiak eskaintzen dituen produktuak ekoizleei erosten dizkie zuzenean,
bitartekaririk gabe.
-----Ordutegia: 10:30-14:00 eta 16:00-19:00 (udan 10:00-20:00)

DONE PEDRO
Bernart Etxepare, 6 - Hondarribia / T. 943 64 24 31 / www.donepedro.com

Gourmet-denda
-----Kantauriko produktuak – Munduko zaharrenetakoa den Hondarribiko kofradiako arrantza-ontziek
harrapatutako hegalaburra, hegaluzea, antxoak.
-----Marka erregistratu horrek Hondarribiko Done Pedro Itsasgizonen Kofradiako ontziek eta antzeko
beste batzuek arrantzatutako produktu guztiak hartzen ditu, tresna tradizionalen bidezko arrantzari
eusteko. Establezimendua Marina inguruan dago.
-----Ordutegia: astelehenetik larunbatera 10:00-14:00 eta 16:00-20:00 / igandeetan eta jaiegunetan 10:00-14:00
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EL ENSANCHE
Plaza del Ensanche, 5 - Irun / T. 943 056 578

Jatetxea
-----Barazki-tenpura – Begihandia plantxan – Bakailao-solomoa hutsean prestatuta – Urtekoaren
txuleta patata erreekin eta pikillo konfitatuekin
-----Euskal Herriko Pintxo Lehiaketako finalistak izan ziren arrautza trufatuari esker, eta laugarren postua
lortu zuten Gipuzkoako txapelketan. Pintxoak eskaintzen dituzte barran.
------

Eguneko menua: 14,50 € / Karta: 20-25 € asteburuetan
Ordutegia: astelehenetik ostegunera 09:30-22:00 / ostiraletan 09:30-01:00 / larunbatetan 11:00-01:00 / Itxita:
igandeetan

FELIX MANSO IBARLA
Barrio Meaka, 9 - Irun / T. 943 841 964

Autore-sukaldaritza
-----Onddoak plantxan arrautza termalarekin eta boilur arraspatuarekin – Olagarro-carpaccioa
baratxuri beltzaren alioliarekin – Lupia-solomoa alga-entsaladatxoarekin eta Asiako ukituekin –
Behi-azpizun salteatua Armagnac ardoarekin eta foie-ezkatekin – Etxeko sagar-tarta
-----Gaztelumendi jatetxean sukaldari zenean horrenbeste aldiz pintxoetan txapeldun izan zen Felix Mansok
bere jatetxea zuzentzen du gaur egun, Irungo aldirietan dagoen ingurune natural batean.
-----Eguneko menua: 14,90 € / Karta: 40 € / Dastatzeko menua: 49 €-tik aurrera, edaria sartu gabe
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:30-23:00 / Itxita: astearteetan

GAZTELUMENDI ANTXON
San Juan, 3 - Irun / T. 943 630 512 / www.gaztelumendi-antxon.com

Tradizionala, ukitu berriekin
-----Foie-terrina gatzarekin – Bakailaoa erleen polenaren pil-pilean – Atuna – Txuletoia – Foie-bonboia
-----Angela Basabek tradizioa eta modernitatea uztartzen ditu, mahaikidea ustekabean harrapatu eta
sukaldaritza-esperientzia atsegin bat biziarazteko. Dastatzeko menuak etengabe aldatzen dira.
-----Eguneko menua tabernan: 12 € / Karta: 40 € / Dastatzeko menu handia: 100 € edaria barne
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:00-22:30 / Itxita: igandetik ostegunerako gauetan

IBAIONDO
Joaquín Tadeo Murgia, 1 - Irun / T. 943 632 888

Sukaldaritza tradizionala, autore-ukituekin
-----Arroz krematsua onddoekin eta foiearekin – Ahate-magreta Porto ardoarekin – Erreboiloa parrilan
– Pagausoa ehiztarien erara – Gaileta-gutizia karamelutua
-----Jatetxea Irunen dago, Santiago inguruan, erdigunearen eta mugaren artean. Sukaldaritza tradizional
eguneratua eskaintzen du, autore-ukitutxo batzuekin. Irungo klasikoetako bat da.
-----Eguneko menua: 13,50 € / Karta: 30-35 € / Asteburuko menua: 20,20 € / Haurrentzako menua: 17 € / Dastatzeko
menua: 26,50 €
Ordutegia: 13:00-15:30 (ostiral eta larunbatetan 20:00-23:00)

IRUNGO ATSEGIÑA
San Marcial, 9 - Irun / T. 943 628 934 / www.restauranteirungoatsegina.es

Sukaldaritza tradizionala
-----Marmitakoa – Bakailao-entsalada epela – Endibiak bexamelarekin – Arrainak parrilan – Txahalsaiheskia txingarretan erreta
------
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Irungo erdigunean, udaletxetik oso hurbil, Irungo Atsegina euskal sukaldaritza tradizionalean dago
espezializatuta. Tabernan pintxoak eta anoak eskaintzen ditu, bai eta bertako ardo-karta zabala ere.
-----Eguneko menua: 12 € / Karta: 28 € / Asteburuko menua: 21 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:00-23:30

ZER IKUSI
TXAKOLIN-UPATEGIAK
HIRUZTA
Bº Jaizubia, 266 - Hondarribia / T. 943 646 689 - 617 386 625 / www.hiruzta.com

Txakolin-ekoizpena eta -merkaturatzea
-----Hiruzta txakolina – Hiruzta berezia – Hiruzta berria
-----2007an ireki zuten eta Bidasoko lehen txakolin-upategia da. Bertako txakolinak erosteko denda bat,
pintxo-taberna, jatetxea eta erabilera askeko bilera-gela ditu.
------

Ordutegia: bisitak asteazkenetik igandera, 13:00etan, ordua eskatuta / Itxita: astelehenetan eta astearteetan

15E

IBARRA

NON JAN
JATETXEAK
ELUSKA
Euskal Herria, 12 - Ibarra / T. 943 671 374

Sukaldaritza tradizionala eta itsaski freskoak
-----Abakando-entsalada – Txangurrua – Itsaskiak – Antxume errea – Sasoiko arrainak – Etxeko gozogintza
-----Ezkutuan dagoen familia-jatetxe honetan, bertako sukaldaritza tradizionala, parrila eta itsaskihaztegiak dira nabarmentzekoak, eta itsaski-janak zentzuzko prezioan eskaintzen ditu.
-----Eguneko menua: 18 € / Karta: 40 € / Asteburuko menua: 25 € / Dastatzeko menua: 32 € / Haurrentzako menua: 8-10 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:00-23:00 / Itxita: astelehenetan

NON EROSI
GOURMET DENDAK
BARRIOLA
Euskal Herria Kalea, 13 - Ibarra / T. 943 670 869

Etxeko xarkuteria
-----Etxeko txistor tradizionala – Txistorra Ibarrako piperminekin – Basurde-burua Ibarrako piperminekin
– Etxeko saltxitxak eta hanburgesak
-----Bestelako harategi bat da: ez du harakina eta bezeroak bereizteko erakusmahairik. Irudimen handiko
harakin honek produktu tradizionalak eta beste batzuk, hala nola Ibarrako piperminak, uztartzen ditu.
-----Ordutegia: adosteko

ZER IKUSI
EKOIZLEAK
TXUMITXA PIPARRAK
Euskal Herria kalea, 30 - Ibarra / T. 943 671 158 / www.txumitxa.com

Idiazabal gaztaren ekoizpena
-----Idiazabal gazta ketua – Idiazabal gazta naturala – Idiazabal gazta etiketa beltza
------

ESTABLEZIMENDUAK

133

Bi orduko bisita batean, pipermin-sailak eta ontziratzeko instalazioa ikus daitezke. Amaieran, gildak
eta pipermin freskoak dastatzen dira, edariz lagunduta, familiaren tabernan.
-----Bisitetarako ordutegia: adosteko / Urte osoan irekita

9B

IBARRANGELU

ZER IKUSI
EKOIZLEAK
MERRUTXU
Merrutxu Auzoa, 15 - Ibarrangelu / T. 946 276 435 / www.casaruralpaisvasco.net

Nekazaritza-turismoa, txakolin-ekoizpena eta enoturismoa
-----Merrutxu txakolina, goi-mailakoa
-----Familia-upategi txiki hau 1992an ireki zuten. Izen bereko nekazaritza-turismoko etxean dago. Goi-mailako
txakolina egin eta dastatze-lehiaketak eta instalazioetarako bisitak antolatzen dituzte. Bisita horietan,
txakolina eta pintxoak dastatzen dira.
-----Ordutegia: astelehenetik iganera goiz eta arratsaldez, ordua eskatuta

13G

IDIAZABAL

ZER IKUSI
EKOIZLEAK
ARANBURU
Ondramuino Baserria - Idiazabal / T. 628 151 125 / www.quesosaranburu.com

Idiazabal gaztaren ekoizpena
-----Idiazabal gazta ketua - Idiazabal gazta naturala – Idiazabal gazta etiketa beltza
-----Aranburu anaiek nazioan eta nazioartean sariak irabazi dituzten Idiazabal gaztak egiten dituzte,
aitona-amonengandik jasotako familia-tradizioari jarraikiz.
-----Ordutegia: adosteko; banakako eta taldekako bisitak

ARIMASAGASTI
Arimasagasti Berri baserria - Idiazabal / T. 653 735 282

Behi-gazta ekologikoaren ekoizpena
-----Behi-gazta erdiondua – Behi-gazta ondua – Behi-gaztaren krema – Sasoiko barazkiak
-----Behi-gazta ekologikoa egiteko gaztandegia sortu du Joseba Baezek aitaren eta aitonaren
baserrian. Salbuespen berezia ardi-gaztaren erresuman.
-----Bisitetarako ordutegia: adosteko

GAZTIÑATXULO
Gaztiñatxulo Baserria - Idiazabal / T. 618 721 473

Idiazabal gaztaren ekoizpena
-----Idiazabal gazta
-----Gaztandegi txikia, aukera ematen duena artzainaren lana eta haren sekretu guztiak bertatik bertara
ezagutzeko. Denda txiki bat du bertako gazta eta eskualdeko beste produktu batzuk erosteko.
-----Ordutegia: asteartetik ostiralera 10:00-13:00 / asteko gainerako egunetan, ordua eskatuta
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14F

I K A Z T E G I E TA

NON JAN
SAGARDOTEGIAK
BEGIRISTAIN
Iturrioz Baserria - Ikaztegieta / T. 943 652 837 / www.begiristainsagardotegia.com

Sagardotegi tradizionala
-----Bakailao-tortilla – Bakailaoa pil-pilean – Txuleta – Idiazabal gazta, irasagarra eta intxaurrak –
Bildotsa (aurrez eskatuta)
-----Sasoian (baina ekainera arte luzatuta) irekitzen duen sagardotegi tradizionala. Bertan egindako
sagardoa eta sagardotegiko menu tradizionala eskaintzen ditu. Leku berezian dago, trengeltokiaren alboan.
-----Karta: 30-35 €
Ordutegia: asteartetik igandera 20:00-00:00 / larunbat eta igandeetan 14:00-18:00 eta 18:00-00:00 / Itxita:
astelehenetan

12H

ILARDUIA (ASPARRENA)

ZER IKUSI
EKOIZLEAK
LA LECE
Caserío La Lece - Ilarduia / T. 628 151 125

Idiazabal gazta egiten du, soil-soilik etxeko ardi-esnea eta etxeko bildotsen gatzagia erabiliz
-----Azal naturaleko gazta – Gazta ketua – Latxa Gazta eta etiketa beltza – Zumitz gazta (etiketa
berdea) – Gaztazaharra potoa (gazta-krema)
-----Ingurune pribilegiatuan, Aizkorri-Aratz parke naturalaren bihotzean, Jose Marik, Elik eta seme-alabek
osatzen dute Leze. Artisau-erako gaztandegia da, Idiazabal gazta egiteko 400 ardi latx dituena.
-----Ordutegia: larunbat arratsaldeetan edo ordua eskatuta

17B

IRUN

NON JAN
JATETXEAK
ATALAIA
Aritz Ondo, 69 - Irun / T. 943 635 518 / www.hotelatalaia.com

Sukaldaritza klasikoa eta sasoikoa
-----Barazki-milorria olagarroaren ozpin-olioarekin – Onddo kurruskaria eta foiea plantxan – Txipiroiak
baratxuriarekin eta perretxiko beteekin – Txahal-masailak patata betearekin – Txokolate
beltzezko eta zurizko tarta
-----Iñaxio Muguruzak, euskal sukaldari handien maisuak, zuzentzen du hotel-jatetxe hau. Euskal
sukaldaritza tradizionala eskaintzen du, autore-ukituekin. Ekitaldiak ospatzeko areto eta lorategi
ezin aproposagoak ditu.
-----Eguneko menua: 15 € / Karta: 40 € / Asteburuko menua: 36 € / Dastatzeko menua: 36 €
Ordutegia: 12:30-16:30 / ostiral eta larunbatetan 20:30-23:00
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CAFÉ IRUN
Avda. Letxunborro, 91 - Irun / T. 943 637 377 / www.cafeirun.com

Sukaldaritza tradizionala
-----Izokin marinatuaren entsalada – Azpizun-carpaccioa – Azpizuna foiearekin – Txokolate zurizko
pastel krematsua
-----240 lagunentzako lekuarekin, Café Irun leku egoki-egokia da era guztietako ekitaldi eta aurkezpenak
egiteko. Larunbat gauetan, gainera, zuzeneko musika-ekitaldiak eskaintzen ditu.
-----Karta: 30 € / Eguneko menua: 12,50 € / Asteburuko menua: 19,50 € / Haurrentzako menua: 12 €
Ordutegia: 13:00-16:00 / 20:00-23:30

CASINO DE IRÚN
Paseo de Colón, 25 - Irun / T. 943 634 623 / www.casinodeirun.com

Jatetxea
-----Orburuak tenpuran – Barazkiak bi testuratan – Olagarroa parrilan – Txuleta-bihotza
-----Irungo kasinoa Gipuzkoako kasinorik onenen artean dago, 1909az geroztik. Sukaldaritza tradizionala
eskaintzen du, ukitu modernoekin, lehengaia eta produktua mimatuz.
-----Eguneko menua: 14,50 € / Asteburuko menua: 22,50 €
Ordutegia: asteartetik igandera 10:00-16:30 eta 19:00-24:00 (arratsaldeko/gaueko ekitaldia ostegun, ostiral eta
larunbatetan baino ez) / Itxita: astelehenetan.

DANAKO
Pza. Anzaran, 14 - Irun / T. 943 118 914 / www.danakojatetxea.com

Sukaldaritza tradizionala, autore-ukituekin
-----Arrain-zopa – Porrusalda ketuaren krema bakailao-xerrekin – Txipiroiak plantxan onddoez betetako
arrautza-ravioliekin, Idiazabal saltsarekin eta tomate-chutneyarekin
-----David Rodriguezek eta Naiara Abandok zuzentzen duten taberna-jatetxe atsegin honetan autoresukaldaritza lantzen dute, modernitate-ukituekin. Gipuzkoako pintxo-lehiaketa irabazi zuten
2012an, eta finalista izan dira beste hainbatetan.
-----Eguneko menua: 12,50 € / Karta: 40 € / Asteburuko menua: 25 € / Dastatzeko menua: 40 € / Haurrentzako menua:
12,50 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:30-23:00 / Itxita: asteazkenetan

VINOTECA MENDIBIL
Juan de la Cruz, 1 - Irun / T. 943 660 400 / www.vinotecamendibil.com

Ardandegia eta gastronomiako eta oparitarako produktuak
-----Ardoak eta oparoak – Destilatuak, aperitiboak eta likoreak – Hautatutako produktuak: Frantziako
foiea, iberikoak, oliba-olioak, ozpinak, gozokiak…
-----100 urtetik gorako historia duen ardandegi honek 3.000 erreferentzia baino gehiago biltzen ditu
ardoetan, likoreetan, gastronomiako produktuetan, Riedel kristalgintzako artikuluetan eta oparitarako
gastronomia sortetan.
-----Ordutegia: 09:00-13:00 eta 15:00-20:00 / larunbatetan 09:00-13:30 / Itxita: igandeetan.

LA VINOTEKA
Avenida Iparralde, 12 - Irun / T. 943 627 332

Jatetxea
-----Itsaski-arroz krematsua – La Vinoteka entsalada (perretxikoak, urdaiazpikoa eta alberjinia-txipak)
– Bakailaoa soja- eta jengibre-saltsarekin – Azpizuna foiearekin
------
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Irunen erdialdean dago, epaitegi parean dagoen oinezkoentzako eremuan. Jatetxe-guneaz gain, terraza
eta aire zabaleko mahaiak ere baditu.
-----Eguneko menua: 15 € / Larunbateko menua: 20 € / Karta: 30 €
Ordutegia: asteartetik igandera 12:00-16:00 eta 19:00etatik itxi arte / Itxita: astelehenetan.

SINGULAR
Iparralde Hiribidea, 43 (FICOBA) - Irun / T. 943 639 639 / www.singular-food.com

Autore-sukaldaritza, oinarri tradizionalarekin
-----Txipiroi-arroz krematsua – Ezkur-opiltxoa humusarekin – Bakailao-zatia txingarretan erreta pilpilarekin – Zezen-isats erregosia – Torrada karamelutua kafe-izozkiarekin
-----Martin Berasategirekin trebatu den Iñigo Lavado chefak FICOBA konplexuan zuzentzen du bere
jatetxea. Oinarri tradizionaleko autore-sukaldaritza eskaintzen du, aurkezpen zainduez eta zerbitzu
finarekin hornitua.
-----Eguneko menua: 21,90 € / Karta: 30 €

Ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:00-23:00 / Itxita: astelehenetan egun osoz eta igandetik ostegunerako gauetan

URDANIBIA PARK
Jaizubia Hiribidea, 61 - Irun / T. 943 630 440 / www.hotelurdanibia.com

Sukaldaritza tradizionaleko hotel-jatetxea
-----Porru- eta ganba-hostorea – Arrain-pastela bi saltsarekin – Bakailaoa saltsa berdean – Erretzeko
txahalkia ardo-saltsarekin – Sagar-hostorea jogurt-izozkiarekin
-----Irungo sarbidean eta aparkaleku eta guzti, hotel-jatetxe honek sukaldaritza tradizionala eskaintzen
du, eta ekitaldiak ospatzeko aretoak ditu.
-----Eguneko menua: 12,25 € / Karta: 25 €
Ordutegia: 13:00-15:30 / 20:30-23:00

ZURA
Ricardo Alberdi Zumardia, 3 - Irun / T. 943 578 468 / www.restaurantezura.com

Euskal sukaldaritza, produktu freskoekin
-----Arroz saldatsua – Foie-ravioliak boilur-aromarekin – Orburu errearen entsalada urdaiazpikoarekin
eta foiearekin – Zigala-isatsak arrautza-irinetan pasatuta
-----Zurak sukaldaritza tradizionala eskaintzen du, eta sasoiko produktuak. Terraza handia du
haurrentzako jolas-parke baten alboan. Tabernan anoak eta pintxoak eskaintzen ditu, eta sari bat
baino gehiago irabazi du espezialitate horretan.
-----Eguneko menua: 11 € / Karta: 35 € / Asteburuko menua: 24 €
Ordutegia: 12:30-16:00 / 20:00-23:00

ERRETEGIAK
TRINKETE BORDA
Bº Olaberria, 39 - Caserío Borda - Irun / T. 943 623 235 / www.trinketeborda.com

Erretegi tradizionala.
-----Arrainak eta haragiak parrilan – Hestebete iberikoak – Wagyu-haragiak – Etxeko baratzeko
sasoiko produktuak
-----XVIII. mendeko baserri batean dago jatetxe tradizional hau, eta baratze zabala du inguruan, bertako
sukalderako produktuak hornitzen dituena. Aparkalekua eta terraza estali atsegina ditu.
-----Karta: 50-55 €
Ordutegia: 13:00 - 15:30 / 20:00 - 22:30
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SAGARDOTEGIAK
OLA
Meaka auzoa, 102 - Irun / www.olasagardotegia.com

Sukaldaritza tradizionala eta sagardotegiko menua
-----Bakailao-tortilla – Bakailao frijitua piperrekin – Txuleta parrilan – Saiheskia parrilan – Baserriko
oilasko errea
-----700 urtetik gorako ola batean dagoen sagardotegi ikusgarria, Aiako Harriaren parke naturalaren sarreran.
5.000 sagarrondotik gorako sailetarako ikuspegiak ditu.
-----Eguneko menua: 10 € / Karta: 25 € / Udako menua taldeentzat: 20-40 € / Haurrentzako menua: 9 €
Tabernako ordutegia: urtarriletik maiatzera, astelehenetik ostiralera, 06:30etik itxi arte / ekainetik abendura,
asteartetik ostiralera 12:00etatik itxi arte / asteburuetan eta urteko jaiegunetan 09:30etik itxi arte / Sukaldeko
ordutegia: 14:00-16:00 / afariak 20:00-23:00

PINTXO-TABERNAK
THE CORNER
Fueros, 2 - Irun / T. 943 621 954

Pintxoak eta sukaldaritza tradizionala
-----Foiea plantxan – Zapo-broxeta – The Corner bakailaoa – Magreta Porto saltsarekin – Onddorisottoa
-----Estetika irlandarra duen taberna. Ezaguna da pintxo-barra erakargarriagatik eta etxeko sukaldaritza
xume baina zainduagatik. Gauez, kopatarako taberna da.
-----Ordutegia: 11:00-02:00 / Itxita: astelehenetan

CAFÉ IRUN
Avda. Letxunborro, 91 - Irun / T. 943 637 377 / www.cafeirun.com

Pintxoak, anoak eta sukaldaritza tradizionala
-----Txipiroi-pintxoa – Solomo-montaditoa – Patata-tortilla – Orburu-ravioli kurruskaria ezkururdaiazpiko iberikoarekin – Otarrainxka kurruskaria
-----Cafe Irunek pintxo-aukera zaindua du eta, izenarekin bat, arreta berezia egiten dio kafeari, bai
kalitatean, bai zerbitzuan.
-----Ordutegia: 07:30 – 01:00.

DANAKO
Pza. Anzaran, 1 - Irun / T. 943 118 914 / www.danakojatetxea.com

Pintxo tradizionalak eta berritzaileak
-----Chicken jan – Lady Cherry (Gipuzkoako txapelduna 2012an) – Arkumea – Isatsaren platera –
Txokolate- eta marrubi-fondanta
-----David Rodriguezek eta Naiara Abandok zuzentzen duten taberna-jatetxe atsegin honek autoresukaldaritza eskaintzen du, modernitate-ukituekin. Gipuzkoako pintxo-lehiaketa irabazi zuten 2012an,
eta finalista izan dira beste hainbatetan.
-----Ordutegia: 09:30-16:30 / 20:30-23:00 (ostiral eta larunbatetan) / Itxita: asteazkenetan

EL ENSANCHE
Plaza del Ensanche, 5 - Irun / T. 943 056 578

Pintxo-taberna eta jatetxea
-----Arrautza trufatua – «A feira» arroz faltsua – Saiheskia barbakoan patata-kremaren gainean – Talo-takoa
------
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Euskal Herriko Pintxo Lehiaketako finalistak izan ziren arrautza trufatuari esker, eta laugarren postua lortu
zuten Gipuzkoako txapelketan. Pintxoak eskaintzen ditu barran, eta jatetxeaz gozatzeko aukera ere bai..
-----Ordutegia: astelehenetik ostegunera 09:30-22:00 / ostiraletan 09:30-01:00 / larunbatetan 11:00-01:00 /
Itxita: igandeetan.

GAZTELUMENDI ANTXON
San Juan, 3 - Irun / T. 943 630 512 / www.gaztelumendi-antxon.com

Pintxo klasiko eta modernoak
-----Patata-tortilla – Karramarroa oskol jangarriarekin – Haragi- edo gazta-bola – Behiaren hezur-muina
– Bieira- eta hanka-carpaccioa
-----Hainbat lehiaketetan sariak jaso dituen Gaztelumendik abangoardia eta tradizioa uztartzen ditu
pintxo eta anoetan. Era berean, pintxoak dastatzeko menua eskaintzen du, 36 euroan. Ardo-aukera
zabala ere badu.

IRUNGO ATSEGIÑA
San Marcial, 9 - Irun / T. 943 628 934 / www.restauranteirungoatsegina.es

Pintxo-taberna
-----Muskuilu beteak – Jaki minak – Urdaiazpiko iberikoa – Haragiz betetako barrengorria – Tomatea
arrautza-irinetan pasatuta eta urdaiazpikoz eta gaztaz betea
-----Jatetxeko tabernak askotariko anoez eta pintxoz betetako barra du. Barran bertan edo mahai luzeetan
dastatzeko aukera dago. Kaxolak eta ogitartekoak ere bai eskaintzen dituzte.
-----Ordutegia: 09:00-23:00 (larunbatetan 11:00-00:30)

LA CANASTA
Ensanche, 5 - Irun / T. 943 618 477

Pintxo-taberna
-----Zainzuri kurruskaria – Foie freskoa – Onddo-risottoa – Errege-karramarroa – Idi-zatia patatekin
-----Irungo herriaren erdi-erdian eta terraza zabalarekin, La Canastak eskaintza anitza eta aberatsa du:
pintxoez gain, anoak, ogitartekoak, eguneko platerak eta ardo-aukera bikaina eskaintzen ditu.
-----Ordutegia: 10:00-23:00 (asteburuetan 02:00 arte) / Itxita: astelehen arratsaldeetan

MANOLO
Mayor, 13 - Irun / T. 943 621 195 / www.barmanolo.net

Bar de pintxos y Jatetxea
-----Ganba-kroketa – Enpanadilla amatxoren erara – Onddo-raviolia haragi-kremarekin eta foiearekin
Odolkiaren eta errege-sagarraren brika kuia-kremaren gainean – Foie kurruskaria
-----Irun erdigunean, Manolok orotariko anoak eta entsaladak, plater konbinatuak, eguneko menu osatua eta
pintxo-eskaintza ederra jartzen du bezeroaren eskura, tradizioan oinarrituta eta aurkezpena ederki zainduta.
-----Ordutegia: 10:00-23:00

ORRUA
Mayor, 2 - Irun / T. 943 245 587

Pintxo-taberna
-----Orrua broxeta – Kroketak – Izokin-txigorkia – Fish and chips - Natxoak gaztarekin, guakamolearekin eta
oilar-mokoarekin
-----Irun erdi-erdian, udaletxe ondoan dago pintxo-taberna hau. Terraza handia dauka eta ostiral eta larunbat
gauetan kopetarako taberna bihurtzen da, rocka eta 70eko urteetako musika lagun.
-----Ordutegia: 11:00-15:00 eta 18:00-00:00 (asteburuetan 03:00ak arte) / Itxita: astelehenetan eta asteartetik
ostegunerako goizetan
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SARGIA
Leon Iruretagoyena, 1 - Irun / T. 943 620 962

Sukaldaritza tradizionala, abangoardia-ukituarekin
-----Txipiroiak plantxan – Urdaiazpikoz eta gaztaz betetako tomate naturala – Onddo-habia ahuntzesnearekin eta sagar-konpotarekin – Foiea plantxan sagar-konpotarekin – Barazki-krepea
-----Pintxotarako eta kopatarako taberna hau Kale Nagusiaren hasieran dago, Udaletxearen plazan. Pintxo-barra
osatua dauka eta egun osoan egoten da zabalik, urteko egun guztietan. Terraza dauka plazan bertan.
-----Ordutegia: 08:00-01:00 (ostiraletan 02:30 arte eta larunbatetan 03:00ak arte)

SINGULAR
Iparralde Hiribidea, 43 - (FICOBA) - Irun / T. 943 639 639 / www.singular-food.com

Sukaldaritza tradizionala, autore-ukituekin
-----Bomba Thaia – Salmorejoa – Txipiroi-tenpura – Urdaiazpiko-kroketa – Txipiroi-kroketatzarra
-----Jatetxeaz gain, Singular Foodek makinatxo bat pintxo tradizional eskaintzen ditu, autore-ukituekin. Egilea
Iñigo Lavado da, Berasategirekin trebatutako sukaldari sortzailea eta ospetsua.
-----Ordutegia: 10:00-17:00 eta 20:00-23:00 / Itxita: astelehenetan egun osoz eta igandetik ostegunerako gauetan

SIRIMIRI
Paseo de Colón, 27 - Irun / T. 943 627 914

Pintxo-taberna
-----Ganboia tenpuran tomate-saltsarekin eta maionesarekin – Gazta kurruskaria eztiarekin eta pinaziekin
– Hirugihar- eta gazta-kremoia tenpuran barbakoa-saltsarekin
-----Zabalguneko plazaren parean dago, oinezkoentzako eremuan. Terrazaz gain, pintxoak eta anoak biltzen
dituen barra ere badu.
-----Ordutegia: astelehenetik ostegunera 19:30-22:00 / ostiraletan 19:30-24:00 / larunbatetan 10:00-24:00etara /
Itxita: igandeetan

ZURA
Ricardo Alberdi Zumardia, 3 - Irun / T. 943 578 468 / www.restaurantezura.com

Pintxo-taberna
-----Zura piruleta – Patata iberikoaren txigorkia – Arrautza osoa – Idiazabal gaztaren bola – Barazkisaskitxoa tenpuran
-----Taberna-jatetxe honek arreta berezia egiten die pintxoei. Dagoeneko hainbat sari irabazi ditu miniaturako
sukaldaritzan, bai Bidasoaldean, bai probintzian.
-----Ordutegia: 09:00-23:00

14F

ITSASO

NON JAN
JATETXEAK
ITSASOKO OSTATUA
Nucleo de Itsaso - Itsaso / T. 943 880 315

Merkatu-sukaldaritza, autore-ukituekin
-----«XXI. mendea» ilartxoak urdaiazpikoarekin – Orein-txuleta parrilan ke-saltsarekin eta azalore
esekiarekin – «Itsasoko Argia» pintxoa – Flan beraren egoera fisikoak…
------
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Ezkioko Labekoaz ere arduratzen den Manu Hernandezek zuzentzen du Itsasoko jatetxe eder hau. Ez du
karta finkorik eta chefak bere sormen osoa garatzen du menuetan eta barrako pintxoetan.
-----Eguneko menua: 15 € / Asteburuko menua: 15 € (larunbatetan) 25 € (igandeetan) / Dastatzeko menua: 25 €
Ordutegia: 13:00-16:00 / 20:30-22:30

MANDUBIKO BENTA
Mandubi Gaina - Itsaso / T. 943 882 673 / www.mandubikobenta.com

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Bakailaoz betetako piperrak – Etxeko frijituak – Arrain-zopa – Ziza- edo onddo-nahaskia – Txahal-txuleta
-----Mandubiko gain ederrean, Goierri eta Urola bailaren artean, jatetxeak garai bateko askaldegien funtsa
gordetzen du. Sukaldaritza tradizional eta gozoa eskaintzen du.
-----Eguneko menua: 11,50 € / Karta: 30 € / Asteburuko menua: 25-38 € / Haurrentzako menua: 9 €
Ordutegia: 10:00 – 23:00

12C

ITZIAR (DEBA)

NON JAN
JATETXEAK
ERROTA BERRI
Itxaspe auzoa - Itziar (Deba) / T. 943 199 423 / www.nekatur.net/errotaberri

Sukaldaritza tradizionala
-----Porru-hostorea – Orburu beteak – Txuleta parrilan – Sagar-tarta
-----Geoparketik hurbil eta asteburuetan irekita soilik, Errota Berri izen bereko landa-hotelean dago.
Erabat hornitutako hiru logela ditu hotelak.
-----Karta: 25 € / Asteburuko menua: 22 €
Ordutegia: 13:00-15:30 / Itxita: astelehenetik ostegunera

HOSTAL ITZIAR
Itziar auzoa - Itziar (Deba) / T. 943 199 061 / www.hostalitziar.es

Sukaldaritza tradizionala
-----Babarrunak - Arrain-zopa – Barazkiak – Arrain freskoa – Koxkorra saltsan
-----Itziar ostatuaren jatetxea da, eta Deba eta Zumaia lotzen dituen errepidearen ertzean dago. Euskal
sukaldaritza tradizionala eskaintzen du eta kafetegia, gosariak, pintxoak, menuak eta abar.
-----Eguneko menua: 10,50 € / Karta: 25 € / Asteburuko menua: 18 €
Ordutegia: 12:00-17:00 / 19:00-23:00

KANALA
Itziar auzoa - Itziar (Deba) / T. 943 199 035 / www.kanala.com

Sukaldaritza tradizionala
-----Arrain-zopa – Perretxiko- eta otarrainxka-entsalada epela – Txuleta – Erreboiloa – Kiwi-tarta limoikremarekin
-----Itziarko herriaren sarreran, itsasorako ikuspegi bikainekin, Kanalak euskal sukaldaritza tradizionala
eskaintzen du, espezialitate tipikoekin. Hotel-zerbitzua ere badu.
-----Eguneko menua: 18 € / Karta: 40 € / Asteburuko menua: 23 €
Ordutegia: 12:30-16:00 / 20:00-23:00

LASTURKO TABERNA
Nikolas Plaza - Lastur (Deba) / T. 943 199 033 / www.lasturtaberna.com

Sukaldaritza tradizionala
------
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Babarrunak – Taloak – Saiheskia – Betizu-txuleta - Mamia
-----Gipuzkoako bailararik ezkutuenetako eta ezezagunetako batean, Lasturko tabernak etxeko sukaldaritza
eskaintzen du. Gainera, bere zezen-plaza txikian heriotzarik gabeko zezenketak egiteko aukera ere
ematen du.
-----Eguneko menua: 10 € / Karta: 25 € / Asteburuko menua: 17 €
Ordutegia: 12:30-15:30

SAKA-PERLAKUA
Barrio Arriola - Itziar (Deba) / T. 943 191 137 / www.sakabaserria.com

Sukaldaritza tradizionala
-----Entsalada epela – Babarrun gorriak – Itsaski-paella – Zezen-gisatua (espezialitatea) – Buztan
erregosia – Txuleta
-----Xarma handiko jatetxe hau landa-turismoko etxe batean dago. Bertako azienda du eta zezenketak
antolatzen ditu bere zezen-plazan, lagun-taldeentzat, ospakizunetarako, ezkon-aurreko agurfestetarako.
-----Eguneko menua: 11 € / Karta: 25-30 € / Asteburuko menua: 19 €
Ordutegia: 12:30-15:30 / 20:00-22:30

SALEGI
Galtzada, 13-15 - Itziar (Deba) / T. 943 199 004 / www.salegi.net

Sukaldaritza tradizionala eta merkatukoa, eguneratua
-----Salegi askotariko frijituak – Abakando-entsalada – Basatxerri-arroza Iratiko gazta-printzekin eta
intxaurrekin – Kokotxak pil-pilean pikilloekin eta arrautzarekin – Torradak eta Salegi souffle berezia
-----Duela 130 urtetik gora sortutakoa izanik, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako jatetxerik zaharrena
dela esaten da. Ospakizunetarako areto handiak eta kartako jangela txiki eta diskretua ere badu.
-----Eguneko menua: 19 € / Karta: 50 € / Asteburuko menua: 40 € / Menu begetarianoa
Ordutegia: astelehenetik larunbatera 11:00-16:00 / asteburuetan 20:00-22:30 / Itxita: astearteetan eta
ostegunetik igandera bitarteko gauetan

SAGARDOTEGIAK
TXINDURRI ITURRI
Mardari auzoa, 12 - Itziar (Deba) / T. 943 199 389 / www.txindurri.com

Sagardotegiko menua
-----Txorizoa sagardotan – Bakailao-nahaskia – Bakailao frijitua piper berdeekin – Txuletoia
txingarretan erreta – Txahal-saiheskia txingarretan erreta
-----Asteburuetan irekitzen duen sagardotegi tradizionala. Baserrian bertan ekoizten da eta
instalazioak bisitatzeko aukera dago. Baserri-turismoa eta apartamentuak ere eskaintzen ditu.
-----Sagardotegiko menua: 33 €
Ordutegia: astean zehar, ordua eskatuta soilik, 14:00-15:30 eta 21:00-22:30

PINTXO-TABERNAK
SALEGI
Galtzada, 13-15 - Itziar (Deba) / T. 943 199 004 / www.salegi.net

Sukaldaritza tradizionala eta merkatukoa, eguneratua
-----Antxoa pikilloekin – Basatxerri-hirugiharra – Kroketak – Roqueforta intxaurrekin – Patata-tortilla
-----Itziar erdi-erdian, ezkontzetan eta ospakizunetan espezializatutako jatetxe honek taberna ere
badauka. Herriko topagunea da eta pintxoen eskaintza apala baina zaindua dauka.
-----Ordutegia: 10:30 – 20:00 (ostiral eta larunbatetan 23:00ak arte)
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ZER IKUSI
EKOIZLEAK
TXINDURRI ITURRI
Mardari auzoa, 12 - Itziar (Deba) / T. 943 199 389 / www.txindurri.com

Sagardo-ekoizpena
-----Sagarra – Sagardotarako sagarra – Limusin behia – Sagar ekologikoaren gozokiak
-----Familiaren nekazaritza-ekoizpenerako baserria. Batez ere sagardoa egiten dute eta bisitatzeko
aukera dago, ordua eskatuta. Txindurri-Iturrik baserri-turismoa eta sagardotegi-jatetxea ere baditu..
-----Ordutegia: ordua eskatuta

9D

I U R R E TA

NON JAN
JATETXEAK
IKUSPEGI
Barrio Goiuria, 12 - Iurreta / T. 94 681 10 82 / www.ikuspegi.com

Sukaldaritza tradizionala, autore-ukituekin
-----Olagarro-entsalada epela txangurruarekin eta onddoekin – Bakailao-xerrak zigala-buztantxoekin –
Mero zuria parrilan hornigaiekin – Abere larriaren txuleta txingarretan erreta – Bresseko usakume
odoldua
-----Jatetxea Goiuria auzoan dago eta Durangaldeko bailararako eta inguruko mendietarako ikuspegi bikaina
du. Anoak eta plater konbinatuak eman eta ospakizunak hartzen ditu.
-----Eguneko menua: 12,50 € / Karta: 55 €
Ordutegia: 11:00-23:00 (ostiral eta larunbatetan 01:00a arte) / Itxita: astelehen arratsaldeetan

9D

I Z A R RA - U R K A B U S TA I Z

NON JAN
JATETXEAK
LA CUCHARA DE DOÑA LOLA
C/ Mayor, 2 - Izarra - Urkabustaiz / T. 945 437 297

Taberna-Jatetxea
-----Arabako babarrun nabarra sakramentuekin – Marmitakoa – Bakailaoa pil-pilean – Goxua eta euskal
azkenburu tradizionalak
-----Tratu hurbila, etxekoa. Hotela ere badauka. Bilbo eta Gasteiz artean dago, erdibidean, paisaia natural betean.
------

Eguneko menua: 10 € / Asteburuko menua: 15 €
Ordutegia: egunero irekita, astelehenetan izan ezik / neguko ordutegia asteartetik ostiralera 09:00-17:00 (ostegun
eta ostiraletan, 19:00etatik itxi arte) / larunbatetan 10:30etik itxi arte eta igandeetan 10:30-17:00
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KARRANTZA - CARRANZA

NON JAN
JATETXEAK
CASA GARRAS
Pza de Concha, 6 - Karrantza / T. 94 680 62 80 / www.casagarras.com

Sukaldaritza tradizionala, autore-ukituekin
-----Bakailao-entsalada epela – Arrautza-gorringoa karbonara-kremarekin – Karrantzako babarrun
gorriak – Behi pintoaren txuleta – Banilla-panacotta esnearekin
-----Eneko Atxarekin, Arzakekin eta Ferran Adriárekin trebatu den Txema Llamosasek tradizioa eta modernitatea
uztartzen ditu. Eta bera ez ezik, beste zutabe bat ere badu jatetxeak: Pilar Llamosas enologoa.
-----Eguneko menua: 11 € / Karta: 40 € / Babarrun-jana: 19 €
Ordutegia: 13:00-16:00 / larunbat eta igandeetan 14:00-17:00 eta 21:30-23:00

GAILURRETAN
Barrio Lanzasagudas, 17 - Karrantza / T. 94 680 66 67 / www.gailurretan.com

Sasoiko sukaldaritza tradizionala
-----Itsaski-paella – Enkarterrietako putxera – Haragi-parrilada txingarretan erreta – Untxia intxaursaltsarekin – Piku-izozkia
-----Landetxe polit honetako jatetxeak sasoiko sukaldaritza eskaintzen du, bertako baratze, fruta-arbola
eta lorategi aromatikoetatik hartutako osagaiak baliatuz. Nahitaezkoa da erreserbatzea.
-----Karta: 25-30 € / Asteburuko menua: 22 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:00-23:00

9B

KORTEZUBI

NON JAN
JATETXEAK
LEZIKA
Bº Basondo, 8 - Kortezubi / T. 94 625 29 75 / www.restaurantelezika.com

Sukaldaritza tradizionala
-----Etxeko entsalada berezia – Arrain freskoak txingarretan erreta – Haragiak txingarretan erreta –
Lezika legatz berezia – Etxeko azkenburuak
-----Jatetxea 1761ean eraikitako baserri batean dago, Urdaibaiko Erreserba Naturalaren bihotzean,
Santimamiñeko kobazuloetatik eta Omako basotik metro gutxira. Aparkalekua, haurrentzako parkea
eta lorategia ditu.
-----Eguneko menua: 11 € / Karta: 40-50 € / Asteburuko menua: 26 € / Haurrentzako menua: 14 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:30-23:00 / Itxita: astearteetan egun osoz eta igandetik asteazkenerako gauetan
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8L

LABASTIDA / BASTIDA

NON JAN
JATETXEAK
JATORRENA
Florida, 10 - Labastida / T. 945 33 10 50 / www.jatorrena.com

Erretegia eta Euskal Herriko eta Errioxako sukaldaritza tradizionala
-----Patatak eta txorizoak Errioxako erara – Bildots-txuletak aihenetan erreta – Potxak eta babarrunjanak – Odolki errea – Txuletoia – Legatz-kokotea…
-----Jatetxe enblematiko honek sukaldaritza tradizionala eskaintzen du, Euskal Herriko eta Errioxako
espezialitateekin, bai eta txingarretan erretako arrain eta haragiak ere. Mahaikideen aurrean
prestatzen dituzten.
-----Eguneko menua: 15 € / Karta: 30-35 € / Asteburuko menua: 25 €
Ordutegia: 13:00 - 16:30 eta 20:30 - 23:30

PETRALANDA
Varajuela, 3 - Labastida / T. 945 33 11 11 / www.restaurantepetralanda.com

Sukaldaritza tradizionala
-----Potxak txorizoarekin – Barazki-menestra naturala – Buztan erregosia – Zapo txikia – Bakailaoa
Errioxako erara
-----Petralanda jatetxea Bastidako erdigunean dago eta Euskal Herriko eta Errioxako gastronomien arteko
fusioa eskaintzen du, inguruko ardoen aukera zainduarekin batera.
-----Eguneko menua: 11 € / Karta: 30-35 € / Asteburuko menua: 25 €
Ordutegia: 13:00-16:00

ZER IKUSI
ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIAK
GONZÁLEZ TESO
El Olmo, 36 - Labastida / T. 656 745 954 / www.gontes.com

Ardo-ekoizpena eta -merkaturatzea
-----Ardo gaztea – Ondua – Erdi-ondua – «Olmo 34» – «Expresión»
-----Familia-tradizio handiko upategi hori Bastidan dago. XIII. eta XIV. mendeko harrizko soto-upategiak
ditu, eta ordua eskatuta bisita daitezke.
-----Ordutegia: ordua eskatuta

LABASTIDA SOLAGÜEN
Avda. Diputación, 53 - Labastida / T. 945 331 161 / www.bodegaslabastida.com

Ardo-ekoizpena
-----Montebuena, Solagüen, Manuel Quintano
-----Eskualdeko hainbat ardo-ekoizlek 1964an sortu zuten upategia. Erabiltzen duten mahatsaren
% 100 beren mahastietatik dator. 2007an upategi berri eta modernoa inauguratu zuten eta
bisitatzeko aukera dago, ordua eskatuz gero.
------

Upategiko ordutegia: 08:00-13:30 eta 15:00-18:30, ostiraletan izan ezik (08:00-14:00) / Dendako ordutegia: 10:0014:00 eta 16:00-20:00
Itxita: upategia igandeetan; denda asteko egun guztietan egoten da irekita
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MITARTE
Avda. San Ginés 19 - Labastida / T. 607 343 289-649 940 039 / www.mitarte.com

Ardo-ekoizpena eta -merkaturatzea
-----Mitarte marka – Urteko ardo zuri gaztea – Upelean hartzitutako ardo zuria – Urteko ardo beltza –
Ardo ondua, mahats-bilketa hautatukoa – erreserbakoa…
-----Gil familiak maitasunez eta gogoz egiten ditu ardoak, etxe inguruan dituzten mahastietako mahatsez.
Instalazioak bisitatzeko eta dastaketak egiteko aukera dago.
-----Ordutegia: 09:00-13:00 eta 16:00-19:00 (ordua eskatuta)
Itxita: igande eta jaiegunetan

EKOIZLEAK
TIERRA AGRÍCOLA LABASTIDA
El Olmo, 16 - Labastida / T. 945 331 2 30 / www.tierrayvino.com

Arabako Errioxako ardo beltzak, zuriak eta onduak
-----Tierra ondua – Tierra zuria – El Primavera – El Belisario – Tierra Fidel beltza eta zuria – Cifras beltza eta
zuria…
-----Upategia 1992an sortu zuten, baina ekoizleek mende bat baino gehiagoko eskarmentua dute
mahastizaintzan. Kalitatearen eta aniztasunaren aldeko apustua egin eta orotariko ardoak sortzen
dituzte. Bisita gidatuak egiten dituzte, eta dastaketak ere bai.
-----Ordutegia: 10:00-13:00 eta 15:00-17:00 / Itxita: larunbat eta igandeetan

10M

LAGUARDIA / GUARDIA

NON JAN
JATETXEAK
AMELIBIA
Barbacana, 14 - Laguardia / T. 945 62 12 07 / www.restauranteamelibia.com

Merkatu-sukaldaritza, autore-ukituekin
-----Barazki-menestra – Txerrikumea – Bildotsa – Ehizakia – Bakailaoa - Torradak
-----Errioxaren bihotzean, eta mahastietarako ikuspegi paregabea begi-bistan, Amelibia leku ezin aproposagoa
da ukitu pertsonala jaso duten sasoiko produktuak dastatzeko. Zeliakoentzako eskaintza zabala.
-----Eguneko menua: 16,50 € / Karta: 35-40 € / Haurrentzako menua: 15 € / Dastatzeko menua: 40 €
Ordutegia: 13:00-15:30 / ostiral eta larunbatetan 21:00-22:30 / Itxita: astearteetan

BIAZTERI
C/ Mayor, 72/74 - Plaza de San Juan - Laguardia / T. 945 600 026 / www.biazteri.com

Errioxako eta Euskal Herriko sukaldaritza tradizionala
-----Patatak Errioxako erara – Angianoko baby babarrun gorriak – Esneko bildotsaren txuletak parrilan
– Esneko bildotsa erreta – Bakailaoa Errioxako erara
-----Guardia erdi-erdian dago, orain 50 urte ingurutik irekita, eta 40 urte baino gehiago daramatza
jantoki moduan gaituta. Nabarmentzekoak dira bertako sukaldaritza eta pintxoak, hainbat
lehiaketetan irabazle izan direnak.
------

Eguneko menua: 11 € / Karta: 25 € / Asteburuko menua: 20-25 € / Haurrentzako menua: 12 € / Dastatzeko menua: 30-45 €
Barrako ordutegia: etengabea / Bazkariak: 13:00-16:30
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CUEVA LA MURALLA
Páganos, 42 - Laguardia / T. 945 600 198 / www.cuevalamuralla.es

Sukaldaritza tradizionala
-----Arabako mendialdeko patatak Errioxako erara – Potxa freskoak – Nafarroako zainzuriak plantxan –
Esneko bildotsaren txuletak – Txerri-masailak Errioxako erara
-----Duela 40 urte baino gehiago ireki zuten La Muralla jatetxeak ukitu klasikoko euskal sukaldaritza
tradizionala eskaintzen du. Tabernari esker, berriz, hainbat pintxo-lehiaketa irabazi ditu.
-----Eguneko menua: 16 € / Karta: 30-35 € / Asteburuko menua: 22 € / Dastatzeko menua: 30 € / Kobazuloko menua: 25 €
Ordutegia: 13:00-17:00 eta 20:00-00:00 / jaiegunetan 12:30-00:00

DOÑA BLANCA
Paseo Sancha Abarca, 4 - Bajo Laguardia / T. 945 600 891 - 630 677 073 /
www.rutadelvinoderiojaalavesa.com

Pintxo-taberna
-----Inguruko produktuekin prestatzen dute eskaintza gastronomikoa, eta ia 800 erreferentziako karta
dute ardotan, cavatan eta xanpainetan
-----Kafetegi-jatetxe hau harresien parean dago, antzina ardoa egin eta zahartzen zuten upategi zahar
baten gainean.
-----Ordutegia: egunero 10:30etik 24:00etara eta asteburu eta jaiegunetan 09:30etik itxi arte

EL BODEGÓN
Travesía Santa Engracia, 3 - Laguardia / T. 945 600 793

Sukaldaritza tradizionala
-----Patatak Errioxako erara – Barazki-menestra – Bildots errea – Euskal legatza – Amonaren torrada
-----Erdi Aroko hiriguneko hiru lekutatik sar daiteke jatetxe xarmagarri honetara: Kale Nagusitik, Esquide
kaletik eta Santa Engrazia zeharkaletik. Sukaldaritza tradizionala eta ardo-aukera handia.
-----Eguneko menua: 15 € / Karta: 30-50 € / Dastatzeko menua: 35 €, edaria aparte
Ordutegia: 13:00-15:30 / 20:30-23:00

EL MÉDOC ALAVÉS
Paseo San Raimundo, 15 - Laguardia / T. 945 600 506 / www.hotelvilladelaguardia.com

Sukaldaritza tradizional eguneratua
-----Onddo- eta barazki-arroz krematsua Idiazabal gaztarekin – Baserriko arrautzen gorringoa
karbonara erara, lasto-patatekin – Bakailao-zati gorena ikatzetan erretako piperren gainean
-----Bertako ardo-aukera inguruko gastronomiako platerik ezagunenekin ezin hobeto uztartzea da Villa
de Laguardia hoteleko jatetxearen helburua..
-----Karta: 30-40 € / Aihenetako menu tradizionala: 27,50 € / Dastatzeko menua: 39,60 €
Ordutegia: 13:30-15:45 / 20:30-22:45

HOSPEDERIA DE LOS PARAJES
C/ Mayor, 46 - Laguardia / T.: 945 621 130 / www.hospederiadelosparajes.com

Sukaldaritza tradizionala, autore-ukituekin
-----Orburu kurruskaria otarrainxkekin eta urdaiazpikoarekin – Foie-tenpura meloi karamelutuarekin
– Bi egosketako eperra boilur-saltsarekin eta barazki-ravioliarekin – Legatza banbuarekin,
barazkiekin eta ostra-saltsarekin
-----Familia-izaerako jatetxe-hotela, Guardia erdian kokatua eta berrikitan zaharberritua.
Nabarmentzekoak dira eraikinaren soto-upategietan dauden jangela, areto eta galeria ikusgarriak.
------
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Eguneko menua: 25 € / Karta: 40 € / Dastatzeko menua: 25 eta 65 € bitartean
Ordutegia: 13:00-16:00/ 20:00-23:00

LA HUERTA VIEJA
Ctra. de la Hoya, s/n - Laguardia / T. 945 600 203 / www.lahuertavieja.com

Euskal Herriko eta Errioxako sukaldaritza tradizionala, ukitu modernoekin
-----Foieaz betetako txerri-hanken entsalada epela – Patatak Errioxako erara – Bakailao-kokotxak
saltsa berdean – Bildots-hankak piper txorizeroen saltsarekin
-----Argiñanorekin eta beste sukaldari ospetsu batzuekin 30 urtean bildutako eskarmentua tarteko,
Imanol Renteriak Euskal Herriko eta Errioxako sukaldaritza lantzen du La Huerta Viejan, baina
ageriko modernitate-puntu bat gehituta.
-----Eguneko menua: 11 € / Karta: 28-35 € / Beste menu batzuk: 20 €
Ordutegia: 13:00-16:00 / Itxita: arratsaldez, larunbatetan izan ezik

MARIXA
Sancho Abarca, 8 - Laguardia / T. 945 600 165 / www.hotelmarixa.com

Sukaldaritza eguneratua eskaintzen duen hotel-jatetxea
-----Orburuak plantxan marinel erako pistoaren eta tximeleta itxurako otarrainxken gainean –
Barazki-menestra naturala onddoekin – Lupia gatzetan – Behi-txuletoia harrian hornigaiekin
-----Sasoiko barazkiak nabarmentzen dira jatetxe honetako kartan. Bertako begiratokietatik Ebro
bailarako mahasti-itsasoa ikusten da eta, eguna argi badago, lau probintzia ere bai.
-----Karta: 25-30 € / Karta erdiko menua: 21,45 € / Errioxako menua: 32,45 € / Haurrentzako menua: 16,50 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:00-22:30 / Itxita: igande gauetan (udan ez du ixten)

MIRADOR CASTILLO EL COLLADO
Paseo El Collado, 1 - Laguardia / T. 945 621 200 / www.hotelcollado.com

Sukaldaritza tradizionala, ukitu modernoekin
-----Orburu-bihotz salteatuak bildots-hazikontxoekin – Ziazerba- eta onddo-krepeak perretxikosaltsarekin – Txerrikumea labean erreta panadera-patatekin
-----Sukaldaritza zainduaz eta eguneratuaz gain, jatetxeak hainbat tamainatako jangelak ditu. XX.
mendeko artisautzarekin dekoratuta daude, eta guztiek ere mahastietarako ikuspegi bikaina
dute..
-----Menua: 25 € / Karta: 30-35 € / Dastatzeko menua: 40,50 €
Ordutegia: 13:00-16:00 / 20:00-23:30

POSADA MAYOR DE MIGUELOA
C/ Mayor, 20 - Laguardia / T. 945 600 187 - 647 212 947 / www.mayordemigueloa.com

Jatetxea. Enoturismoa
-----Bildots-txuletak – Zerba-orrimami beteak Gasteizko erara – Pikillo piperrak oliba-oliotan
salteatuta – Bakailaoa Errioxako erara – Patatak Errioxako erara
-----Interes historiko eta kultural handiko 1619ko Vianako jauregi zaharrean dago. Euskal Herriko eta
Errioxako sukaldaritzan eta merkatu-sukaldaritzan ardaztutako espazio gastronomikoa. Errioxa
jatorri-deiturako upategirik txikienetakoa eta zaharrenetakoa da.
-----Eguneko menua: 21,90 € / Karta: 25 €
Ordutegia: astelehenetik igandera 13:00-16:30 eta 20:00-23:30 / Upategirako bisita larunbat eta igandeetan
11:15ean eta 12:15ean / Beste ordutegi batzuk, ordua eskatuta

ESPACIO GASTRONÓMICO VILLA LUCIA
Finca Villa-Lucía, Carretera de Logroño - Laguardia / T. 945 600 032 / www.vila-lucia.com

Sukaldaritza tradizionala eta produktuan oinarritua
------
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Arabako Errioxako bigantxaren carpaccioa Idiazabal gaztarekin, Añanako gatzarekin eta arroniz
barietateko oliba-olio birjina estrarekin – Tripakiak patatekin eta muturrekin Luchiren erara – Esneko
bildotsaren txuletak aihenetan erreta
-----Ikatzez, egurrez, mahats-orpoz eta aihenez erretzen dira jakiak. Parrila ikusgarria. Juan Antonio Gomezek
0 kilometroko gastronomia lantzen du, eta Luchi Santamariaren eragin tradizionala nabari zaio.
------

Eguneko menua: 17,85 € / Karta: 30 € / Asteburuko menua: 22 € / Euskadi Gastronomika menua: 55 € /
Haurrentzako menua: 9,90 €
Ordutegia: afariak ostiral, larunbat eta jaiegun eta zubien bezperetan soilik / Irekita: 13:00-15:30 eta 20:30-23:15 /
Itxita: astelehenetan, aurrez adostutako taldeentzat izan ezik.

PINTXO-TABERNAK
ANSAN IRISH TAVERN
Páganos, 60 - Laguardia / T. 945 600 609

Euskal pintxoak, taulak eta anoak
-----Azpizuna foiearekin – Gazta-erruloa marmeladarekin, intxaurrekin eta mugurdiarekin – Bakailaoa
tipularekin eta porru-habiarekin – Foieaz betetako orburua urdaiazpiko iberikoarekin – Atuna
pikillo-piperrekin
-----Irlandar-taberna hau hirigune historikoan bertan dago. Asteburuetan 300 pintxotik gora izaten ditu
barran, bai eta Arabako Errioxako ardoen aukera handia ere, pintxoekin batera dastatzeko.

BATZOKI DE RIOJA ALAVESA
C/ Mayor, 22 - Laguardia / T. 945 600 192 / www.batzokilaguardia.com

Askotariko pintxoak eta sasoiko sukaldaritza
-----«Baskito» – «Arrantzale» – «Kojonudo» – «Celedón» – «San Fermin» eta sasoiko pintxo bereziak
-----Pintxo-lehiaketetan ohiko partaidea den Julio Rodriguez Juandeaburreren zuzendaritzapean,
Guardiako Batzokiak jatetxe-zerbitzua, karta eta menua eskaintzen ditu, betiere sasoiko sukaldaritza
tradizionalean ardaztuta.

VELAR
Santa Engracia, 37 - Laguardia / T. 665 650 959

Pintxoak eta Sukaldaritza tradizionala
-----Foiea Martini karameluarekin – Etxeko kroketak – Barraskiloak – Txerri-hankak – Bildots-txuletak
-----Ondo hornitutako barradun pintxo-taberna da. Horretaz gain, eguneko menua, asteburuko menua
eta inguruko espezialitateak ere eskaintzen ditu, hala nola patatak Errioxako erara, zezen-buztana
Errioxako ardo beltzetan…
-----Barrako ordutegia: 08:30-23:00 / Bazkaltzeko ordutegia: 12:30-15:30

BERRIA
Santa Engracia, 28 - Laguardia / T. 678 603 590

Gastroteka, pintxo-taberna
-----Opil beroak urdaiazpiko iberikoarekin – Urdaiazpiko-kroketak – Onddoak – Olagarroa
-----Iñaki Tapiaren zuzendaritzapean, Erdi Aroko hirigunean dagoen taberna honek pintxoen aukera handia
eskaintzen du egunez, eta orotariko kopa eta konbinatuak gauez. Lurpeko leize-zuloa du, nahi izanez gero
bertan edan eta jateko.
-----Ordutegia: 10:00-23:00
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EL TERTULIA
Mayor, 70 - Laguardia / T. 945 600 006 / www.bartertulialaguardia.com

Pintxo tradizionalak
-----Barrengorria – Perretxikoa plantxan saltsarekin – Txerri-sekretua foiearekin – Txorizoa, Padrongo
piperra eta kroketa – Txorizo txikitua galeper-arrautzarekin
-----El Tertulia tabernako barra ikusgarriak 400 pintxo desberdin ere hartzen ditu. Horretaz gain, sukaldaritza
tradizionala ere eskaintzen du: patatak Errioxako erara, bildots-txuletak txingarretan erreta…

EL JUBILADO
Santa Engracia, 47 - Laguardia / T. 945 600 506

Askotariko pintxoak
-----«Matrimonio» – Txerri-azpizunaren txigorkia – Kuiatxoa ahuntz-gaztarekin – «Donostiarra» –
Askotariko tortillak
-----Taberna duela gutxi berritu dute, eta ardo-kolorez dekoratu. Pintxo-aukera handia, sartenekoak,
anoak, ogitartekoak… eskaintzen ditu, baita eguneko menua eta ostiraletako pintxo-potea ere

HIRUKO
Santa Engracia, 41 - Laguardia / T. 945 600 644

Pintxo tradizionalen taberna
-----Bildots-hankak – Zezen-buztana – Ardo beltzetako masailez betetako sagarra – Kuiatxo-milorria
zezen-buztanarekin eta ahate-moussearekin – Urdaiazpiko iberikoaren ogitartekoak
-----Pintxo-taberna honek urtero hartzen du parte Guardiako pintxo-lehiaketan. Barran, inguruko produktu
tipikoak, tortillak, anoak eta ogitartekoak eskaintzen ditu.
-----Ordutegia: 13:00-16:00 / 20:30-23:00

WINE BAR
Finca Villa-Lucía , Ctra. de Logroño - Laguardia / T. 945 600 032 / www.villa-lucia.com

Pintxo-taberna, 200 ardo-erreferentziarekin baino gehiagorekin
-----Miniaturako gastronomia bikaina eta kafeak, etxeko gozogintza eta era guztietako koktelak,
alkoholdunak nahiz alkoholik gabeak.
-----Villa-Luciako eremu gastronomiaren esparruan, vintage terraza, lorategiak eta ibilbideak ditu.
Ardoaren museorako bisita eta 4D esperientzia. Haurrentzako gunea eta jangelak.
-----Ordutegia: ostiral, larunbat, jaiegun eta zubietan 10:00-01:30 / igandetik ostegunera 10:00-20:00 / Itxita:
astelehenetan, aurrez adostutako taldeentzat izan ezik

ZER IKUSI
ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIAK
CAMPILLO
Finca Villa Lucia - Ctra. de Logroño s/n - Laguardia / T. 945 600 826 / www.bodegascampillo.com

Errioxa jatorri-deiturako ardo-ekoizpena
-----Campillo zuria, upelean hartzitua - Campillo gorria - EL NIÑO de Campillo - Campillo ondua Campillo erreserba hautatukoa - Campillo erreserba handikoa - Campillo erreserba berezikoa
-----Upategi ikusgarria da, eta bere 50 mahasti-hektareaz inguratuta dago, Frantziako châteauen erara.
Arabako Errioxako botilategirik handiena ez ezik, begiratokia ere badauka.
------

Ordutegia: astelehenetik ostiralera 09:30-13:30 eta 15:00-18:00 / larunbatetan 10:00-15:00 / Bisita gidatuak:
astelehenetik ostiralera 10:00etan, 12:00etan eta 16:00etan eta larunbatetan 11:00etan eta 13:00etan / Itxita:
igandeetan
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CARLOS SAMPEDRO PÉREZ DE VIÑASPRE
Páganos, 44 - Laguardia / T. 605 033 043 / www.bodegascarlossampedro.com

Errioxa jatorri-deiturako ardoaren ekoizpena eta salmenta
-----Urteko ardoak, ardo onduak, erreserbakoak eta autore-ardoak – Markak: Viñas Peri, Carlos
Sampedro eta abar.
-----Upategi zahar eta tipiko hau Guardiako oinezkoentzako hirigunean dago, eta lurpeko tunelez josita
dago. Urteko egun guztietan antolatzen ditu bisita gidatuak, amaierako ardo-dastaketa eta guzti.
-----Ordutegia: 11:00-14:00 / 17:00-20:00

CASA PRIMICIA
Páganos, 78 - Laguardia / T. 945 621 266 / www.casaprimicia.com

Bisitak eta ardo-salmenta
-----Cofradía 2005eko erreserbakoa – Julián Madrid 2008ko erreserbakoa – Monovarietales
2010ekoa – Viña Diezmo Carravalseca
-----Upategi xarmagarri hau Guardiako hirigunean bertan dago, herriko eraikin zibilik zaharrenean.
Garai batean, elizak mahatsetan jasotzen zuen zerga eraikin horretan; hortik datorkio, hain zuzen,
«Primicia» izena upategiari..
-----Ordutegia: 10:00 - 19:00 / Itxita: astelehenetan

EL FABULISTA
Pza. San Juan, s/n - Laguardia / T. 945 621 192 / www.bodegaelfabulista.com

Errioxa jatorri-deiturako ardoaren ekoizpena eta salmenta
-----Fabulista Blanco - Fabulista Joven - Fabulista Ilustrado - Fabulista Sabio
-----Upategi tradizional historiko hau Felix Maria Samaniego alegialariarena izan zen. Erdi Aroko sotoupategiak erakusten dira bisitan, eta, amaieran, ardo-dastaketa egiten da. Beste bisita mota
batzuk egiteko, kontsultatu.
-----Ordutegia: 11:30ean, 17:30ean, 13:00etan, 19:00etan (ordua eskatuta) / Itxita: igande arratsaldeetan

LAMIOGA
Ctra. Navaridas, Km. 1,5 - Laguardia / T. 945 600 763 / www.bodegalamioga.com

Ardo gaztearen eta zuriaren ekoizpena
-----Lamioga markako ardo gaztea eta zuria
-----Eduardo eta Maria Jimenez arduratzen dira bisitez. Amaieran, dastatzearen mundua ezagutzeko
hastapen-saiotxoa eta eztabaida egiten dira, etxeko bi ardotan oinarrituta.
-----Ordutegia: 11:00-13:00 / Itxita: astelehenetan

LAUKOTE
Ctra. Elvillar, s/n. Pol. 7, Pab. 32 - Laguardia / T. 686 392 238 / www.bodegaslaukote.com

Jatorri-deiturako ardoen eta ardo onduen ekoizpena
-----Ardoak – Ardo ekologikoak, ekoizpen integralekoak – Ardo biodinamikoak – Arroniz barietateko olioa
-----Upategiak bisitak eskaintzen ditu eta, amaieran, etxeko ardoak, Euskal Herriko produktu
enblematikoak eta upategian bertan egindako oliba-olio birjina estra dastatzen dira.
-----Ordutegia: 11:00-14:00 eta 16:00-17:30 / larunbatetan 10:30-14:00 eta 16:30-18:00 / jaiegunetan 10:00-14:00

LUIS ALEGRE
Ctra. Navaridas, s/n - Laguardia / T. 945 600 089 / www.luisalegre.com

Errioxa jatorri-deiturako ardoaren ekoizpena eta merkaturatzea
-----Luis Alegre,Pontac, Parcela nº5 ,Finca La Reñana ,Koden, Pontac de Portiles
------
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1968an sortutako upategi honek ekoizpenerako 3 solairu biribil ditu, ardoak grabitate-bidez lantzeko.
Laugarren solairuan, berriz, jatetxe panoramiko ikusgarria dago.
-----Ordutegia: astelehenetik ostiralera 09:00-17:00 / larunbatetan 10:45-12:45 (ordua eskatuta)

PALACIO
San Lázaro, 1 - Laguardia / T. 945 600 057 / www.bodegaspalacio.es

Errioxa jatorri-deiturako ardoaren ekoizpena, ontzea eta merkaturatzea, eta enoturismoa
-----Milflores, Castillo Rioja, Glorioso, Cosme Palacio, Bodegas Palacio Especial…
-----Arabako Errioxako upategirik zaharrenetakoa da. Bisita gidatuak eskaintzen ditu, besteak beste «Bizi
mahats-bilketa», eta bisitariak mahats-bilketan parte hartzeko aukera du.
-----Ordutegia: asteazkenetik igandera 12:00etan / Ordua eskatuta

RUIZ DE VIÑASPRE
Camino de la Hoya, s/n - Laguardia / T. 945 600 626 / www.bodegaruizdevinaspre.com

Errioxako ardoen ekoizpena eta ontzea Bisita gidatuak eskaintzen ditu mahastira eta upategira, bai
eta dastaketak, bazkariak eta oturuntzak ere
-----RV de Ruiz de Viñaspre - RV de Ruiz de Viñaspre Selección - Delirio de Ruiz de Viñaspre
-----Familia-upategi hau Arabako Errioxaren bihotzean dago, eraikin abangoardista batean, Toloñoko
mendilerroaren magalean, eta Ebroko bailararen ikuspegi paregabea eskaintzen du. Upategian jan
eta bazkaltzeko aukera dago.
-----Ordutegia: astelehenetik larunbatera 09:00-13:00

SOLAR DE SAMANIEGO
Ctra. Elciego, s/n - Laguardia / T. 902 227 700 / www.solardesamaniego.com

Errioxa jatorri-deiturako ardoaren ekoizpena, ontzea eta merkaturatzea, eta enoturismoa
-----Valcavada, Cabeza de Cuba, El Cerrao, Majaflorida, Carranavaridas, La escobosa, La olvidada…
-----1968an sortutako Solar de Samaniegok enoturismoaren alde egin du apustu, eta era guztietako
diziplinetan aritzen diren artistek irudimena askatzeko espazio bihurtu dute upategia.
-----Ordutegia: bisitak ordua eskatuta

SOLAR VIEJO
Camino de la Hoya s/n - Laguardia / T. 945 600 113 / www.solarviejo.com

Ardoaren ekoizpena, ontzea eta merkaturatzea, eta enoturismoa
-----Solar viejo tempranillo – ondua – erreserbakoa – mahats-bilketa hautatukoa – Beste ardo batzuk:
Amor de madre, Orube, Monólogo…
-----Guardian orain dela 75 urte baino gehiago sortutako upategi hau astelehenetik ostiralera egoten
da goizez irekita. Arratsaldez eta asteburuetan ere bisita daiteke, aurrez ordua eskatuz gero.
-----Ordutegia: 07:00-15:00 / Itxita: larunbat eta igandeetan

VALLOBERA
Camino de la Hoya s/n - Laguardia / T. 945 621 204 / www.vallobera.com

Jatorri-deiturako ardoen ekoizpena eta ontzea
-----Ardo beltz eta zuriak; markak: Vallobera, Terrán, Caudalia, El marido de mi amiga, Javier Sampedro…
-----Toloñoko mendilerroaren magalean, Valloberak soto-upategi modernoetarako bisitak antolatzen ditu,
amaierako dastaketa eta guzti. Saltokian, bertako ardoez gain, inguruko produktuak ere saltzen dituzte.
-----Ordutegia: 08:30-13:00 eta 15:00-18:00 / Itxita: larunbat eta igandeetan
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VIÑA REAL
Ctra. Logroño-Laguardia, Km. 4,8 - Laguardia / T. 941 304 809 / www.cune.com

Ardoen ekoizpena eta salmenta
-----Viña Real ardoa: ondua, erreserbakoa eta erreserba handikoa – Bisitak, dastaketak, ikastaroak,
bazkariak upategian, ekitaldiak, ezkontzak…
-----Phillipe Maziérek diseinatutako eraikin modernoan dago. Bisitariek aukera dute espazio txundigarri
bat ezagutu eta upategiko instalazioetan bertan jateko
-----Ordutegia: astelehenetik igandera (igande arratsaldeetan izan ezik)

YSIOS
Camino de la Hoya, s/n - Laguardia / T. 902 239 773 / www.pernodricardbodegas.com

Ardo-ekoizpena eta enoturismoa
-----Erreserbako ardo beltza du espezialitate: Ysios erreserbakoa eta Ysios edizio mugatukoa
-----Santiago Calatravak diseinatutako eraikinean, ardoa, abangoardia eta artea uztartzen ditu Ysiosek. 35
urtetik gorako mahatsondoetatik datozen erreserbako ardoak egiten ditu.
------

Ordutegia: astelehenetik larunbatera 11:00etan, 13:00etan eta 16:00etan / igandeetan 11:00etan eta 13:00etan.

10M

LANCIEGO / LANTZIEGO

ZER IKUSI
ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIAK
LUIS R
Camino de Elvillar - Lantziego / T. 945 608 022 / www.bodegasdeluisr.com

Ardoaren ekoizpena eta merkaturatzea
-----Beratze karbonikoko ardo gazteak – Ardo onduak – Ardo hautatuak
-----Familia-upategi honek 40 hektarea mahasti ditu (36 tempranillo barietatekoak eta 4 viura barietatekoak)
Lantziegon. Bisitaren amaieran, bazkari tradizionala egiteko aukera dago .
-----Ordutegia: ordua eskatuta

10N

LAPUEBLA DE LABARCA

ZER IKUSI
ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIAK
CASADO MORALES
Avenida de la Póveda, 12-14 - Lapuebla de Labarca / T. 945 607 017 / www.casadomorales.es

Ardo-ekoizpena eta enoturismoa
-----Casado Morales zuria, gorria eta beratze karbonikoko beltza. Ardo bereziak (EME, Nobleza,
Selección Privada, Ladera Sur…). Olioa: arroniz barietateko Casado Morales olioa
-----Lapuebla de Labarcaren erdigunean, Casado Moralesek ia mende bateko familia-tradizioa biltzen
du ardogintzan. Gaur egun enoturismoaren aldeko apustua egin dute eta asteko egun guztietan
irekitzen dute upategia publiko zabalarentzat.
-----Ordutegia: 10:00-13:00 eta 16:00-19:00 / igandeetan 10:00-13:00 / Itxita: igande arratsaldeetan

ESTABLEZIMENDUAK

153

COVILA
Camino del Soto, 26 - Lapuebla de Labarca / T. 945 627 232 / www.covila.es

Errioxa jatorri-deiturako ardoaren ekoizpena, ontzea eta merkaturatzea, eta enoturismoa
-----Arabako Errioxa jatorri-deiturako ardoa, bai ardo gaztea (beltza, zuria eta gorria), bai ondua,
erreserbakoa, erreserba handikoa eta autore-ardoa, hainbat markarekin merkaturatuta
-----Covilak bi bisita mota eskaintzen ditu: upategirako bisita hutsa ala bi ardo dastatzeko aukera duena. Kasu
batean nahiz bestean, hitzordua aurrez eskatu behar da, telefonoz edo comercial@covila.es helbidera idatziz.
-----Ordutegia: astelehenetik ostiralera 08:00-14:00 / Itxita: larunbat eta igandeetan, aurrez lotutako bisita ez bada

ESPADA OJEDA
Avda. La Poveda, 8 - Lapuebla de Labarca / T. 945 627 349 – 626 494 221 / www.espadaojeda.com

Ardo-ekoizpena eta -merkaturatzea
-----Da Lausan beltz gaztea - Da Lausan beltz hautatua - Da Lausan zuria
-----Da Lausan ardoa da familia-ustiategi honetako ardorik nabarmenena. Upategia bisitatu egin daiteke
eta, ondoren, aperitibo bat hartzeko edo bertako jangelan bazkaltzeko aukera dago.
-----Ordutegia: astelehenetik larunbatera 10:00-19:00 / igandeetan 10:00-13:00 (ordua eskatuta)

ESTRAUNZA
Avda. La Poveda, 25 - Lapuebla de Labarca / T. 945 627 245 / www.bodegasestraunza.com

Errioxa jatorri-deiturako ardoen ekoizpena, ontzea eta botilatzea
-----Errioxa jatorri-deiturako «Solar de Estraunza» ardoak
-----1990an sortutako familia-upategi honetan, artisau-eran egiten da lan. Astelehenetik ostiralera
antolatzen dituzten bisitetan, hartzidura kontrolatutako 32 andelak eta 1.700 upeleko ontzepabiloia erakusten dituzte.
-----Ordutegia: astelehenetik ostiralera 10:00-14:00 / Itxita: larunbat eta igandeetan

JILABÁ LUIS ANGEL CASADO MANZANOS
C/ Nueva, 17 - Lapuebla de Labarca / T. 945 627 256 / www.jilaba.es

Ardoaren eta olioaren ekoizpena eta ontzea
-----Ardo gazteak, onduak, erreserbakoak, cavak, mahats-biltze berantiarrekoak eta olioa
-----Familia-upategi honek etxeko mahatsa soilik erabiliz egiten du ardoa. Jilabák antolatzen dituen
bisitetan, ehunka urte dituzten mahastiak eta instalazioak ikus daitezke. Amaieran, ardo-dastaketa
eta aperitiboa eskaintzen dituzte.
-----Ordutegia: 09:00-13:00 eta 16:00-20:00 / Itxita: igande arratsaldeetan.

LOLI CASADO
Avda. La Póveda, 46 - Lapuebla de Labarca / T. 945 607 096 / www.bodegaslolicasado.com

Ardoaren ekoizpena eta ontzea Upategia bisitatu egin daiteke
-----Jaun de Alzate, Polus eta Covara ardoak – Oliba-olioa
-----Upategiak ardoari eta beraren munduari lotutako jarduerak antolatzen ditu: ardo- eta olio-dastaketak
eta inguruneari lotutako ibilbideak, paisaia eta kultura lantzeko.
-----Ordutegia: ordua eskatuta

MIGUEL ÁNGEL MURO
Avda. Gasteiz, 29 - Lapuebla de Labarca / T. 635 514 401 / www.bodegasmuro.es

Mahastizaintza eta ardogintza
-----Gaztea – Ondua – Erreserbakoa – Ardo bereziak – Miguel Angel Muro marka
------
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Miguel Angel Muro izan zen Lapuebla de Labarcan ardoa egiteko teknika modernoak erabili zituen
lehen upategia. Instalazioak bisitatzeko eta ardoak dastatzeko aukera eskaintzen du.
-----Ordutegia: ordua eskatuta.

8C

LARRABETZU

NON JAN
JATETXEAK
ANKAPALU BERRIA
Loroño Behekoa, s/n - Larrabetzu / T. 94 455 81 97 / www.ankapalusagardotegi.com

Sukaldaritza tradizionala eta parrila
-----Txuleta txingarretan erreta – Arraina txingarretan erreta – Onddoak foiearekin – Babarrun-jana
sakramentu guztiekin – Etxeko azkenburuak
-----Gaztelumendi mendiaren magalean dagoen baserri eder batean eta Bilbotik 20 km eskasera, Ankapalu Berriak
sukaldaritza tradizionala, sagardotegiko menua eta txotxeko sagardoa eskaintzen ditu urteko hil guztietan.
-----Karta: 32 € / Bi lagunentzako menu berezia: 65 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:30-22:00 / asteburuetan 14:00-16:00 eta 21:00-23:00 / Itxita: igande gauetan eta
astelehenetan

AZURMENDI

/ 38

Barrio Legina, s/n - Larrabetzu / T. 94 455 88 66 / www.azurmendi.biz

Goi-mailako autore-sukaldaritza
-----Arrautza alderantziz kozinatuta eta trufatuta – Txangurrua era naturalean, azalore-emultsioa eta -infusioa,
arrautza frijituak eta boilurra – Abakando erre azalgabetua belar-olioaren eta tipulin-melengaren gainean
-----Michelinen hiru izar eta hainbat sari eskuratu dituen Eneko Atxak zuzentzen duen konplexuan, bi eremu
nabarmentzen dira: punta-puntako jatetxe gastronomikoa eta pret-à-porterra, merkeagoa eta tradizionalagoa.
-----Erroak menua: 145 € / Adarrak menua: 175 € / Haurrentzako menua: 18 € / Prêt-à-porter menua: 38 €
Ordutegia: igandeetan eta asteartetik ostegunera 13:00-15:15 / ostiral eta larunbatetan 13:00-15:15 eta 20:3022:15 / Itxita: astelehenetan

HORMA ONDO
Caserío Legina Goikoa s/n - Larrabetzu / T. 94 656 57 00

Erretegia – Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Txirla handia – Onddoak txingarretan erreta patata-pure trufatuarekin – Zapo beltza bere olio
errearekin – Abere larriaren azpizuna – Etxeko ogi-txigorkia txingarretan erreta kanela-izozkiarekin
-----Txingarra eta sasoiko produktua nagusitzen dira Larrabetzuko bederatzi zuloko golf-zelaiaren alboan,
Mugarraren magalean, dagoen erretegi honetan. Jangela ugari ez ezik, dastaketak egiteko taberna
eta terraza ere baditu.
-----Karta: 75 € / Asteburuko menua: 55 €
Ordutegia: 13:00-16:00 (ostiral eta larunbatetan 21:00-23:00 ere bai) / Itxita: astelehenetan

ZER IKUSI
TXAKOLIN-UPATEGIAK
GORKA IZAGIRRE (COMPLEJO AZURMENDI)
Barrio Legina, s/n - Larrabetzu / T. 94 674 27 06 / www.gorkaizagirre.com

Txakolin-ekoizpena
------

ESTABLEZIMENDUAK
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Txakolina
-----Upategia Azurmendi gunean dago eta Gorka Izagirre txakolina ekoizten du. Bisitan, txakolin-kopa bat ez
ezik, baserriko bertako tomatez egindako iberiko-txigorkia ere dastatzen da.
-----Prezioa: 10 € (dastaketarekin) eta 50 € (Prét-á-porter menuarekin)
Ordutegia: asteartetik igandera, ordua eskatuta

15C

LASARTE - ORIA

NON JAN
JATETXEAK
MARTÍN BERASATEGUI

/ 77

Loidi kalea, 4 - Lasarte - Oria / T. 943 361 599 / www.martinberasategui.com

Goi-mailako sukaldaritza, modernoa eta sormenezkoa
-----Erremolatxa-muztioa eta raifort gordina dadoekin entsaladan, zitrikoetan blaitutako tarama –
Barbarina ezkata-jangarrien kristalekin, mihilu eta azafraiarekin eta txipiroi-bonboi likidoarekin
-----Establezimendu guztiak kontuan hartuta 7 Michelin izar bildu dituen chef donostiar enblematiko
hau nazioarteko gastronomiako mito bizi bihurtu da, meritu osoz.
-----Karta: 200 € / Dastatzeko menu handia: 220 €
Ordutegia: 13:00-14:45 eta 20:30-22:15 / Itxita: igande gauetan eta astelehen eta astearteetan egun osoz

14F

LAZKAO

NON JAN
JATETXEAK
ALDASORO BERRI TABERNA JATETXEA
Gurutze, 3 - Lazkao / T. 943 884 069 / www.aldasorotaberna.com

Sukaldaritza tradizionala, autore-ukituekin
-----Entsalada epelak (bakailaoarena, txipiroiarena…) – Arrain freskoak labean edo plantxan – Tripakiak,
muturrak eta hankak era tradizionalean – Foieaz betetako mingaina – Etxeko azkenburuak
-----Bere jaioterrian, Juanjo Martinez de Rituertok sukaldaritza tradizional gozo eta landua egiten du. Arreta
berezia egiten die barrukiei, bai klasikoei, bai egungoei. Pintxo-aukera zabala.
-----Eguneko menua: 11 € / Karta: 30-35 € / Asteburuko menua: 20-25 €
Ordutegia: 09:00-00:00 (astearte eta asteazkenetan 20:00ak arte) / Itxita: astelehen arratsalde eta gauetan.

NEREA
Uhaitz, 3 - Lazkao / T. 943 088 088 / www.nereajatetxea.com

Euskal sukaldaritza tradizionala, ukitu modernoekin
-----Espezialitatea: entsaladak– Masailak Portoko ardoarekin – Ahate-gutiziak – Eguneko arrain
freskoak – Arroz-esnea
-----Nerea Gomezek eta Alberto Lopezek zuzentzen dute erdiguneko jatetxe hau. Barra txiki bat ere
badu eta pintxoak eta anoak zerbitzatzen dituzten bertan; txipiroiak nabarmentzen dira.
-----Eguneko menua: 11 € / Karta: 30-35 € / Asteburuko menua: 18 € / Asteburuko menu berezia: 30 €
Ordutegia: 10:30-16:00 eta 18:30-00:00 / Itxita: igandetik asteazkenerako gauetan
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NON EROSI
GOURMET DENDAK
GAZI GOZO
Elosegi, 5 - Lazkao / T. 649 244 401 / www.gazigozo.com

Gourmet-denda
-----Inguruko baratzeetako produktuak – Kontserbak, xarkuteria, esnekiak – Ardoak eta likoreak,
gozokiak, olioak...
-----Gazi Gozon sasoiko produktuak eta Lazkaoko eta inguruko baratzeetako barazkiak lehenesten dituzte.
Kalitate bermatuko kontserbak, xarkuteria, gozokiak eta abar ere eskaintzen ditu.
-----Ordutegia: astelehenetik larunbatera 09:30-13:00 eta 17:00-20:00 / Itxita: igandeetan

15E

LEABURU

ZER IKUSI
EKOIZLEAK
MAHALA NATURALA
Mahala Baserria - Leaburu / T. 943 670 724 / www.mahalanaturala.com

Txerrikien eta esnekien ekoizpena
-----Urdaiazpikoak – Txerri-hestebeteak – Gaztak - Jogurtak
-----Mahalak saltzen dituen produktu guztiak baserriaren lurretan hazitako txerri, behi eta bildotsetatik datoz.
Ustiategi txikia da, eta Tolosaldeko ingurune natural eder batean dago.
-----Eguneko menua: 13 € / Karta: 30-35 € / Asteburuko menua: 25 €
Ordutegia: ordua eskatuta / Itxita: igandeetan

14F

L E G O R R E TA

NON JAN
JATETXEAK
BARTZELONA
Esnaola auzoa, 7 - Legorreta / T. 943 086 855

Sukaldaritza tradizionala
-----Kroketak – Txahal-txuleta plantxan – Txahal-azpizuna – Entsalada epela – Gazta-tarta
-----Olano familiak jatetxe eta landetxe bihurtu zuen bere baserria, baina jarraitu egiten dute behiak
hazten. Hartara, jaten den haragia etxeko behiena da. Legorretarako ikuspegi bikaina du.
------

Karta: 30-35 € / Eguneko menua: 11,80 € / Asteburuko menua: 15,90 €
Tabernako ordutegia: 11:00-23:30 / Jatetxeko ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:00-22:30 / Itxita: asteazkenetan

SAGARDOTEGIAK
AULIA
Guadalupe auzoa, 14 - Legorreta / T. 943 806 066

Sukaldaritza tradizionala, sagardotegiko tipikoa
-----Bakailao-tortilla – Bakailaoa saltsan – Txuletoia parrilan – Gazta, irasagarra eta intxaurrak
------
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Sagardotegia Legorretako tren-geltokitik 5 minutura dago oinez. Bi upel-areto ditu eta sasoian,
urtarriletik apirilera bitartean, sagardotegiko menua eta txotxeko sagardoa eskaintzen ditu.
-----Sagardotegiko menua: 30 €
Ordutegia: 14:00-16:00 eta 20:00-24:00 / Itxita: igandeetan

9G

LEGUTIO

NON JAN
JATETXEAK
LARRABEA CLUB
Landa, s/n - Legutio / T. 945 465 485 / www.larrabea.com

Sukaldaritza tradizionala, arrozak eta mikologia
-----Arrozetan eta onddotan espezializatua – Olagarro- eta otarrainxka-entsalada – Santoñako
antxoak Naiarako piper-zerrendekin – Bakailao-xerren tinbala onddo beltzarekin
-----Golf-zelaian dago eta bi jangela ditu, terraza banarekin. Kafetegiaren barnealdean beirate-giro
ikusgarria dago.
-----Eguneko menua: 12,50 € / Asteburuko menua: 15 € / Karta: 28 €
Ordutegia: 13:00-17:00 (bazkariak baino ez)

10 G

L E I N T Z - GAT Z AGA

NON JAN
JATETXEAK
GURE AMETSA
Arlaban Gaina - Leintz-Gatzaga / T. 943 714 952 / www.gureametsa.es

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Bakailao-entsalada epela bere pil-pilarekin – Zigala-buztanez eta onddoz betetako zerbaorrimamiak itsaski-saltsarekin – Erreboiloa labean – Antxume errea
-----Arlaban gainean, ingurune eder batean, Gure Ametsak euskal sukaldaritza tradizionalik garbiena
eskaintzen du. Jangela handiak ditu, ospakizunak egiteko ezin aproposagoak.
-----Karta: 30-35 €
Ordutegia: 13:00-16:00 / 20:30-23:00 / Itxita: astelehenetan

SORAN
Santiago kalea, 3 - Leintz-Gatzaga / T. 943 715 398 / www.soranetxea.com

Sukaldaritza tradizional eguneratua
-----Abakando-entsalada – Txipiroi-entsalada epela – Zapoa – Soran azpizuna – Krepe-pastela
mandarina-moussearekin
-----Hotel-jatetxe hau Debagoienean dago, Leintz Gatzagako XVI. mendeko eraikin polit batean.
Zeliakoentzako janaria, menu makrobiotikoa eta barazki-jaleentzako aukerak ere baditu.
-----Eguneko menua: 15 € / Karta: 30-35 € / Menu berezia: 33 € / Haurrentzako menua: 10 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:00-22:30 / Itxita: astelehen gauetan eta astearteetan egun osoan
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ZER IKUSI
EKOIZLEAK
JAKION
San Migel Plaza, 4 - Leintz-Gatzaga / T. 943 714 686 / www.jakion.es

Artisau-kontserbak
-----Marmeladak (sagarra, madaria, kiwia…) – % 0 azukredun pureak – Barazki-kontserbak (lekak, azak…)
-----Debagoieneko baserrietako nekazaritza indartzeko eta bertako ustiategiak duin mantentzeko asmoz sortu
zen Jakion. Bertako produktuez egiten dira marmeladak eta artisau-kontserbak.
-----Ordutegia: astelehenetik ostiralera 09:00-13:30 (bisita guztiak, ordua eskatuta) / Itxita: larunbat eta igandeetan

10B

LEKEITIO

NON JAN
JATETXEAK
BEITIA BERRI
Pascual Abaroa, 25 - Lekeitio / T. 94 646 61 44 / www.beitiabarri.com

Sukaldaritza tradizionala, ukitu modernoekin
-----Bakailao konfitatuaren entsalada – Legatza kokotxekin eta txirlekin – Erreboiloa plantxan –
Baserriko arrautzekin eta esnearekin egindako flana
-----Eskarmentu handiko Aitor Maguregik (chefak) eta Xavi Gualdek (maîtreak) zuzentzen dute Lekeitioko
erdiguneko jatetxe berritu eta moderno hau. Terraza estalia, gastrotaberna eta jangela pribatua ditu..
-----Eguneko menua: 12 € / Karta: 25-50 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 21:00-23:00 / Itxita: astelehenetan

EGAÑA
Antiguako Ama, 2 - Lekeitio / T. 94 684 01 03 / www.eganarestaurante.com

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Itsaski-entsalada – Bakailaoa pil-pilean – Legatz-kokotea kokotxekin eta txirlekin – Txangurrua
labean – Arrainak plantxan
-----50 urtetik gorako ibilbidea eginda, Lekeitioren erdigunean dagoen Egañak urrezko letrez idatzi du
bere izena euskal sukaldaritza tradizionala lantzen duten Bizkaiko kostaldeko jatetxeen artean.
-----Karta: 45 € / Eguneko menua: 12 € / Asteburuko menua: 20-30 € / Haurrentzako menua: 12 €
Ordutegia: 13:00-15:30 / 21:00-23:00 / Igandeetan: 13:00-15:30 / Itxita: igande gauetan

PINTXO-TABERNAK
TRINKETE ETXEA
Eusebia Mª de Azkue, 5 - Lekeitio / T. 94 684 41 75

Pintxo eta anoen taberna
-----Gildak – Askotariko tortillak – Plater konbinatuak – Ogitartekoak - Anoak
-----Trinketari atxikitako taberna hau izen bereko aterpea ere bada. Itsasotik 100 metrora baino
gutxiagora dagoelarik, 20 minutuko pasealdi laburra du hondartzaraino. Barran gosariak, anoak eta
askotariko pintxoak ematen dituzte.
-----Ordutegia: 09:00-23:00

ESTABLEZIMENDUAK
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LEMOIZ

NON JAN
JATETXEAK
BEGOTXU
Atalaya 5 - Lemoiz / T. 94 687 90 53 / www.restaurantebegotxu.es

Sukaldaritza tradizionala
-----Begihandia – Begotxu eskalopea – Arrain-zarzuela – Legatz-kokotxa – Gazta-tarta
-----38 urtetik gorako historia duen familia-negozioa. Kalitateko produktuan ardazten da sukaldaritza, eta
eskaintza informalagoa ere eskaintzen du barran eta terrazan. Pintxo-barra ederra du asteburuetan.
-----Eguneko menua: 11 € / Karta: 30-40 € / Asteburuko menua: 29 €
Tabernako ordutegia: 10:00-00:00 / Jatetxeko ordutegia: 13:00-15:30 (14:00etatik asteburuetan) eta 21:0023:00 / Itxita: astearteetan

ERRETEGIAK
URIZAR
Carretera Andraka-Armintza, 32 - Lemoiz / T. 94 687 93 00 / www.asadorurizar.com

Erretegi tradizionala
-----Txipiroiak tipularekin (espezialitatea) – Lupia edo erreboiloa txingarretan erreta – Gernikako
babarrunak sakramentuekin – Abere larriaren txuleta txingarretan erreta – Goxua
-----Parrilan egindako orotariko arrainetan espezializatutako erretegia, 450 lagunentzako lekua duena.
Aparkaleku zabala, zabuak eta 2 terraza (bata estalia eta bestea aire zabalekoa) ditu.
-----Karta: 18-20 € / Babarrun-jana (ordua eskatuta): 9,80 €
Ordutegia: 13:30-16:00 eta 20:00-23:00 / Itxita: astelehenetan egun osoz eta astearte, asteazken eta igande
gauetan

9M

LEZA

NON JAN
JATETXEAK
ÁNGEL SANTAMARÍA
Bodega Pagos de Leza - Carretera Nacional 124 - Vitoria - Logroño - Leza / T. 945 621 212 /
www.pagosdeleza.com

Sukaldaritza tradizionala
-----Patatak txorizoarekin – Bildots-txuletak aihenetan – Torradak amonaren erara – Masailak ardo
beltzarekin – Bakailao-solomo hezurgabetuak Errioxako erara
-----Pagos de Leza upategian dago eta Euskal Herriko eta Errioxako gastronomia eskaintzen du. Tradizioa
eta berrikuntza uztartuta. Sasoiko produktuak erabiltzen ditu, eta haragiak aihenetan erre. Toloñoko
mendilerrorako ikuspegiak ditu.
-----Karta: 45 € / Asteburuko menua: 45 € / Haurrentzako menua: 18 € (14 urteraino)
Ordutegia: 14:30-15:30
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ZER IKUSI
GOURMET DENDAK
VINOTECA DIVINO
Las Cuevas, 5 - Leza / T. 656 748 586 / www.divinoleza.com

Ardo-salmenta eta -dastaketa
-----Arabako Errioxako ardoak
-----Arabako Errioxako ardoak eskaintzen ditu ia bakarrik; baina, baita, aurrez eskatuz gero, hamaiketakoak,
bazkariak eta afariak ere. Lokal osoa enkargatzeko aukera dago. Erakusketak ere antolatzen dira.
-----Ordutegia: 12:30-15:00 / 19:30-22:00

ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIAK
PAGOS DE LEZA
Ctra. A-124 Vitoria-Logroño - Leza / T. 945 621 212 / www.pagosdeleza.com

Upategia
-----Ángel Santamaría, Penumbra eta autore-ardoak
-----Familia beraren laugarren belaunaldiaren zuzendaritzapean, ezin hobeto atonduta dago
enoturismorako: botilategi historikoa, upel-aretoa, wine-taberna, dastatzeko gela… Upategian bisita
antzeztuak antolatzen ditu.
-----Ordutegia: astelehenetik ostiralera 11:00, 12:30 eta 17:00 / larunbat eta igandeetan 11:00 eta 12:30

7C

LEZAMA

ZER IKUSI
TXAKOLIN-UPATEGIAK
MAGALARTE LEZAMA
Garaioltza, 92, bis - Lezama / T. 696 214 288 / www.magalartelezamatxakolina.com

Txakolin-ekoizpena
-----Magalarte Lezama txakolina - Magalarte Lezama upelean hartzitua
-----Upategia Txorierrin dago, Bilboko aireportutik 10 minutura. Mahastian ibilaldiak, upategirako bisita eta
txakolinaren eta inguruko produktuen dastaketa eskaintzen du.
-----Prezioa: 10 €
Bisita-ordutegia: aurrez eskatu eta adosteko

17B

LEZO

NON JAN
JATETXEAK
CARMEN
Herriondo Bailara, 1 - Lezo / T. 943 526 690 / www.carmenjatetxea.com

Sukaldaritza tradizionala eta produktuarena, autore-ukituekin
-----Nafarroako Erriberako sasoiko barazkiak – Orburu frijituen koroa foie freskoarekin – Zapoa edo erreboiloa
olio errearekin Orioko erara – Zezen-buztan hezurgabetua barazkiz betea – Etxeko azkenburuak
-----Kike Lacarra chef nafarrak barazkiei buruzko eta arrain eta sasoiko produktuei buruzko jakituriak uztartzen ditu:
lehenengoa bere jaioterria den Erriberan eskuratu du eta bigarrena Gipuzkoako jatetxe ezagun honetan.
------
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Eguneko menua: 13 € (berezia: 24,50 €) / Karta: 30 € / Asteburuko menua: 21,20 € (berezia: 29,90 €) /
Sasoiko menua: 19 € / Dastatzeko menua: 33,50 €
Jangelako ordutegia: 10:30-17:00 eta 20:00-23:00 / Itxita: igandetik ostegunerako gauetan

ETXEBERRI
Ctra. Lezo-Gaintxurizketa, s/n - Lezo / T. 943 529 889 / www.restaurante-etxeberri.com

Sukaldaritza tradizionala
-----Kokotea parrilan – Itsaskiz betetako legatza – Txuletoia – Orein-solomoa – Bertako bildotsa
-----Legatz betea eta bildots errea dira etxeko espezialitateak. Ingurune naturalean dago eta 140
lagunentzako jangela klimatizatu zabala dauka, ezin hobea orotariko ospakizunak egiteko.
-----Eguneko menua: 13,50 € (asteartetik ostiralera) / Karta: 35-40 €
Jangelako ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:15-22:30 / Itxita: igande gauetan eta astelehenetan egun osoz

KAIALDE
Polentzarrene, 5 - Lezo / T. 943 512 003 / www.lezokokaialde.com

Sukaldaritza tradizionala, autore-ukituekin
-----Foie-milorri karamelutua – Onddo-txigorkia tenperatura baxuan egindako arrautza gorringoarekin –
Barazkiak tenpuran Idiazabal gaztaren txirbilekin – Erreboilo-solomoak patata gorriarekin eta sojaren
olio-ozpinarekin
-----Josetxo Burlada chefak sukaldaritza tradizionala eskaintzen du, autore-ukitu argiekin eta
aurkezpen bikainarekin. Arreta berezia egiten die arrain eta itsaskiei.
-----Eguneko menua: 11 € / Karta: 30 € / Asteburuko menua: 23-30 € / Menu berezia: 40-46 € / Haurrentzako menua: 9 €
Ordutegia: 14:00-15:30 eta 20:30-22:30 (ostiral eta larunbat gauetan) / Itxita: astelehenetik ostegunerako
gauetan eta igandean egun osoz

ERRETEGIAK
IRIARTE-ENEA
Goiko bailara, 15 (Gaintxurizketa) - Lezo / T. 943 529 989 / www.iriarte-enea.com

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Arrainak eta haragiak txingarretan erreta – Zapoa plantxan – Kokotea – Bisigua – Erreboiloa –
Bildotsa txingarretan erreta – Txuleta txingarretan erreta – Etxeko kroketak (Iriarte kroketak)
-----Sukaldaritza tradizionala da Jaizkibel mendilerroaren magalean dagoen jatetxe honen ardatza. Inguruko
jende ugari hurbiltzen da «Iriarte kroketa» ospetsuak jatera.
-----Karta: 65-75 € / Taldeentzako menuak.
Barrako ordutegia: 12:00etatik itxi arte / Jangelako ordutegia: 13:30-16:00 eta 20:30-23:00 / Itxita: astelehen
gauetan eta astearteetan.

PATXIKUENEA
Gaintxurizketa, s/n - Lezo / T. 943 527 545 / www.patxikuenea.com

Erretegi tradizionala modernitate-ukituarekin
-----Azienda zaharraren txuletoia parrilan – Itsasoko erreboiloa parrilan – Olagarroa parrilan –
Jaizkibeleko onddoen nahaskia – Sasoiko barazkiak
-----Aitor Manterolak jarraitzen du 1973an Emilio aitak 250 urtetik gorako baserri batean ireki zuen erretegi
honetako jarduna, leialtasunez baina modernitate-ukituarekin.
-----Karta: 50-60 € / Dastatzeko menua: 55 €
Ordutegia: 13:30-15:30 eta 20:30-23:00 / Itxita: igande arratsaldeetan eta asteazkenetan egun osoz
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15E

LIZARTZA

NON JAN
SAGARDOTEGIAK
GOIKOETXEA
Elbarrena, 4 - Aroztegi Baserria - Lizartza / T. 943 682 175

Sagardotegi tradizionala
-----Bakailao-tortilla – Bakailaoa piperrekin – Erretegiko txuletoia – Gazta, irasagarra eta intxaurrak
-----Landa-eremuan dagoelarik, sagardotegi tradizionala da Goikoetxea: inguruko sagarrak erabiliz egiten du
sagardoa, eta urtarriletik maiatzera bitartean irekitzen du, sagardotegiko menu estandarra eskaintzeko.
-----Sagardotegiko menua: 28 €
Ordutegia: asteartetik larunbatera 20:00-00:00 / larunbat eta igandeetan 14:00-18:00 / Itxita: astelehenetan

6E

LLODIO / LAUDIO

NON JAN
JATETXEAK
BALINTXARREKETA
Camino Malkuartu, 1 - Llodio / Laudio / T. 946 724 350 / www.balintxarreketa.com

Sukaldaritza tradizional landua Espezialitatea arrainetan, itsaskietan eta etxeko azkenburuetan.
-----Boletusez betetako porruak mozzarelarekin eta antxoa-kremarekin – Huelvako ganba freskoak – Zapoeta otarrainxka-broxeta onddo-kremarekin – Azpizuna eta foiea plantxan Cumberland saltsarekin
-----Baserri zahar batean eta landa-eremuan dagoen Balintxarreketa jatetxea arrain eta itsaskietan
espezializatu da, eta 15 urtetik gorako ibilbidea duen taldearen bermea du.
-----Eguneko menua: 20,35 € / Karta: 40-45 € / Asteburuko menua: 27,50 €
Ordutegia: asteartetik igandera 13:00-15:30 / larunbat eta igandeetan: 13:30etik / Afariak: ostiral eta
larunbatetan 21:00-23:30 / Itxita: astelehenetan

KARRIKA
Pol. Industrial, 4 - Llodio / Laudio / T. 946 728 207 / www.restaurantekarrika.es

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Mendrezka-entsalada – Txipiroiak beren tintan – Legatz-kokotea – Bakailaoa pil-pilean – Behiazpizuna plantxan
-----Landa-herri bateko kale-itxura emateko dekoratuta, aldirietako jatetxe honek sukaldaritza tradizional
klasikoa eskaintzen du. Ezkontzak eta orotariko ospakizunak egiteko instalazioak ditu.
-----Eguneko menua: 11,95 € / Karta: 35 € / Asteburuko menua: 20 € / Menu berezia: 23,50 €
Ordutegia: 07:30-01:00

PALACIO ANUNCIBAI
Barrio Anuncibai, s/n - (A-68. Salida 3) - Llodio / Laudio / T. 946 726 188 / www.palacioanuncibai.com

Sukaldaritza tradizionala, ukitu modernoarekin eta berrituarekin
-----Foie-gras milorria sagar-xerrekin, eztiarekin eta ogi-kurruskariarekin – Boletus-bonboia foie
freskoarekin eta karamelu-kurruskariarekin – Bakailao-xerrak ogi-txigorkian piper-purearekin eta
zainzuriaren ali-oliarekin
-----Jatetxea ingurune ederrean dago, harrizko dorretxe zahar batean. Duela bi hamarkadatik hona familia
berberak zuzentzen du. Lorategia, haurrentzako gunea, aparkalekua eta abar ditu.
------
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Eguneko menua: 12,30 € / Karta: 40-45 € / Asteburuko menua: 33 € / Dastatzeko menua: 50 €
Barrako ordutegia: 12:00etatik itxi arte / Jangelako ordutegia: 13:00-15:30 (afariak larunbatetan soilik, 18:30
baino lehen ordua eskatuta)

ZER IKUSI
TXAKOLIN-UPATEGIAK
BELDUI
Beldui Baserria (Gardea) - Llodio / Laudio / T. 685 757 648 / www.beldui.com

Txakolin-ekoizpena eta enoturismoa
-----Beldui txakolina – Beldui mahats-bilketa berantiarreko txakolina – Xiribil txakolina – Ardo aparduna
-----Familia-upategi honek izen iradokitzaileko aukerak eskaintzen ditu: «Burbuil gaua, izar gaua», «Egin
zeure txakolina», «Esadazu koloretan»… Jantoki txiki bat ere badute.
-----Ordutegia: adosteko

6C

LOIU

NON JAN
JATETXEAK
ASPALDIKO
Zabaloetxe etorbidea, 14 - Loiu / T. 94 453 14 21 / www.aspaldiko.com

Sukaldaritza tradizionala
-----Itsaskiz betetako zerba-orrimamiak – Haragiak eta arrainak txingarretan erreta – Bildots errea –
Foie-terrina – Boilur-tartatxoa kafe-aparrarekin
-----Eusko Jaurlaritzak monumentu-kategoriako kultura-ondasuntzat aitortutako XVI. mendeko
baserri batean dago. Jatorrizko zurezko egiturari eta garaiko altzariei eutsi die.
-----Karta: 50 € / Dastatzeko bi menu: 37-49,5 € / Hitzartutako menua taldeentzat
Ordutegia: igandetik ostegunera 13:00-15:30 / ostiral eta larunbatetan 21:00-23:00

ELEIZPE
Lastetxe, 24 - (Hotel Loiu) - Loiu / T. 94 453 50 38 / www.hotel-loiu.com

Sukaldaritza tradizional eguneratua
-----Bakailao konfitatuaren entsalada pil-pilezko olio-ozpinarekin – Bildots-hazikontxo kurruskariak –
Bieira salteatuak hirugihar iberikoarekin – Txangurruz betetako legatza txipiroi-saltsarekin
-----Loiu hotelaren jatetxea da Eleizpe. Astean zehar sasoiko menu osatua eskaintzen du, eta asteburuetan
karta. Sukaldaritza tradizionala egiten du, ukitu modernoekin eta aurkezpen zainduarekin.
-----Eguneko menua: 19,90 € / Karta: 35-40 €
Ordutegia: 13:00-15:45 eta 20:30-22:30

ERRETEGIAK
LOIU
Avda. Zabaloetxe, 18 - Loiu / T. 94 453 00 77 / www.sidreria-loiu.com

Erretegia eta sagardotegia
-----Zigala-sartenekoa – Bakailao- edo onddo-nahaskia – Erreboiloa hornigaiekin – Begihandia bere
tintan – Txuletoia parrilan hornigaiekin
-----Familia-lokal zabala, hainbat formula eskaintzen dituena: buffeta, zeliakoentzako menua, menu begetarianoa,
babarrun-menua, bildots-menua… Tabernan anoak, ogitartekoak eta eguneko menua har daitezke.
------
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Eguneko menua: 12,75 € (buffeta) / Karta: 30-40 € / Asteburuko menua: 25,40 € (buffeta) /
Sagardotegiko menua: 32,40 € / Itsaski-menua: 34,90 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:00-23:00

11C

MARKINA - XEMEIN

NON JAN
JATETXEAK
ITSAS-LUR
Agustin Duena, 4 - Markina-Xemein / T. 94 616 78 09 - 635 747 407

Sukaldaritza tradizionala eta merkatukoa
-----Itsas-Lur entsalada Eusko Labeldun tomate-zatiekin eta urazarekin – Markinako barazkiak –
Ondarroako arrainak – Markinako haragiak – Etxeko azkenburuak
-----Markinaren hirigunean, Itsas-Lurrek hurbileko sukaldaritza tradizionala eskaintzen du, tokiko nekazari
eta abeltzainen barazkiak eta haragiak, Ondarroako arrainak eta Eusko Label produktuak erabiliz.
-----Eguneko menua: 10 € / Karta: 50 € / Asteburuko menua: 17-20 €
Ordutegia: Taberna: 10:00-00:00 / Jatetxea: 13:00-16:00 eta 20:30-22:30

7B

M A R U R I - JATA B E

NON JAN
JATETXEAK
IBAIONDO
Goieta, 26 - Maruri-Jatabe / T. 94 615 55 83 / www.ibaiondo1989.com

Erretegi tradizionala
-----Maruri-Jatabeko barazki-menestra – Etxeko kroketak – Legatz-kokotea – Armintzako arrainak
txingarretan erreta – Antxumea labean
-----1989an irekitako familia-erretegi honek sukaldaritza tradizionala egiten du. Inguruko baserrietako
barazkiak eta Armintzako portura iritsi berri diren muxarrak, lupiak eta txitxarroak erabiltzen ditu
sukaldean.
-----Eguneko menua: 15-30 €
Ordutegia: 11:00-00:00 (udan, itxi arte) / Itxita: astearteetan (udan) / astelehenetik asteazkenera (urteko
gainerako sasoietan)

12C

MENDARO

NON JAN
ERRETEGIAK
LANDA
Garagarza, 32 - Mendaro / T. 943 756 028

Sukaldaritza tradizionala eta merkatukoa
-----Labana-txirlak – Hegaluze-mendrezkaren entsalada – Txirla-kroketak – Onddoak foiearekin eta
arrautza eskalfatuak – Bisigua eta erreboiloa parrilan
------
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Axier eta Juan Mari Landa Muguruza anaiek zuzentzen dute leku ezkutu eta gordean dagoen
familia-jatetxe abegikor hau. Sukaldaritza tradizionala aurkituko dugu bertan, parrilan egindako
arrain freskoak nabarmenduta.
-----Karta: 60 € (kartaren batez besteko prezioa)
Ordutegia: 13:00-15:00 eta 20:30-23:00 / Itxita: igandetik asteazkenerako gauetan

ZER IKUSI
EKOIZLEAK
CHOCOLATES DE MENDARO-SAINT GERONS
Azpilgoeta, 21 - Mendaro / T. 943 755 115 / www.chocolatesdemendaro.com

Txokolate-lantegia eta denda
-----Egiteko txokolatea – Bonboiak – Trufak – Tabletak – Turroiak – Likorezko bonboiak…
-----Euskal Herriko txokolate-lantegirik zaharrenetakoa da. 1850ean ireki zuten eta instalazioak
bisitatzeko aukera eskaintzen du, egiteko txokolatearen prozesua eta 200 urte baino gehiago
dituen errota zaharra ezagutzeko.
------

Ordutegia: astelehenetik ostiralera 09:30-19:30 / larunbatetan 10:30-13:30 (bisita guztiak ordua eskatuta) /
Itxita: igandeetan

7B

MEÑAKA

NON JAN
JATETXEAK
BIDEBIETA
Emerando, 13 - Meñaka / T. 94 674 06 61 / www.bidebietajatetxea.es

Sukaldaritza tradizionala
-----Barazki-menestra – Babarrun gorrien sukalkia – Txirlak saltsa berdean – Legatz frijitua - Bildotsa
-----Jatetxea Bermeo eta Bakio arteko bidegurutzean dago, beiratez babestutako terraza estali bat dauka
eta hainbat hamarralditatik zuzentzen du familia berberak.
-----Karta: 40 € / Eguneko menua: 11,50 €
Barrako ordutegia: 08:00-23:00 / Jatetxeko ordutegia: bazkariak 13:00etatik aurrera eta afariak 20:00etatik
aurrera / Itxita: astelehenetan

8C

MORGA

NON JAN
JATETXEAK
KATXI
Bº Andra Mari s/n - Morga / T. 94 625 02 95 / www.katxi.com

Sukaldaritza tradizionala, ukitu modernoekin
-----Babarrunak beren sakramentuekin – Bakailao-entsalada txangurruarekin – Arrainak parrilan (zapoa,
erreboiloa, bisigua…) – Haragiak parrilan – Mami-moussea
-----Jatetxe enblematikoa da, 1816an ireki eta gaur egun familia bereko laugarren belaunaldiak zuzentzen
duena. Busturialdean, Urdaibaiko biosfera-erreserbako hezegunean, dago eta hotela ere badu.
-----Eguneko menua: 12 € / Karta: 30-40 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 21:00-23:00 / Itxita: igande gauetan eta astelehenetan
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POLI
Foruen Bidea, 5. (Bº Andra Mari) - Morga / T. 94 625 66 32

Etxeko euskal sukaldaritza
-----Babarrunak beren sakramentuekin – Olagarro-entsalada – Legatza panadera-patatekin
Txuletoia (espezialitatea) – Etxeko mamia eta azkenburuak
-----Jatetxea landa-ingurune eder batean dago. Etxeko euskal sukaldaritza eskaintzen du: potajerik onenak
nahiz txuletoi ederra, edota arrain freskoak.
-----Eguneko menua: 10 € / Karta: 30 € / Asteburuko menua: 22 € / Menu berezia: 22 €
Ordutegia: 10:00-00:00 / Itxita: astearteetan

ZER IKUSI
EKOIZLEAK
TALLERI
Barrio Erroteta, s/n - Morga / T. 94 465 16 89 / www.bodegatalleri.com

Txakolin-ekoizpena eta banaketa
-----Bitxia txakolina – Talleri likoreak
-----Hainbat lehiaketatan sariak jaso dituen upategi honek askotariko bisitak eskaintzen ditu: dastaketaduna,
dastaketa eta uztarketaduna, ibilaldiduna, mahastietako piknika barne hartzen duena… Ordua eskatuta,
txokoan bazkaltzeko aukera ere badago.
-----Ordutegia: ordua eskatuta

8A

MUNDAKA

NON JAN
ERRETEGIAK
PORTUONDO
Barrio Portuondo, s/n - Mundaka / T. 94 687 60 50 / www.restauranteportuondo.com

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Abere larriaren txuleta txingarretan erreta – Gure haztegiko itsaskiak – Itsasoko erreboiloa
txingarretan erreta – Eguneko arrainak txingarretan erreta – Etxeko tartak
-----Mundakako kanpineko erretegian nabarmentzekoak dira zerbitzuaren kalitatea, parrila bikaina, terraza
ederra eta Urdaibaiko itsasadarrerako ikuspegi itzelak. Udan zuzeneko musika egoten da.
-----Eguneko menua: 18,70 € / Karta: 40-50 € / Taldeentzako menua: 50,50 €-tik aurrera
Ordutegia: 13:30-16:00 eta 21:00-23:00 / Itxita: igande arratsaldeetan eta astelehenetan

PINTXO-TABERNAK
GOIKOA
Goiko Kalea, 40 - Mundaka / T. 94 602 98 63

Pintxoak eta ogitartekoak
-----Porru- eta odolki-pintxoak – Txistor-pintxoa eztiarekin – Ogitarteko begetarianoa – Hanburgesa
begetarianoa
-----Mundakaren hirigunean eta terraza txiki batekin, pintxoak, ogitartekoak eta hanburgesak nabarmentzen dira
Goikoan, eta, tartean, barazki-jaleentzako proposamenak ere bai.
-----Ordutegia: 09:00-22:00 / asteburuetan: 09:30-00:30
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MUNGIA

NON JAN
JATETXEAK
HARRIA (PALACIO URGOITI****)
Arritugane, s/n - Mungia / T. 94 674 68 68 / www.palaciourgoiti.com

Euskal sukaldaritza, produktu freskoetan oinarritua
-----Sasoiko barazki-salteatua – Negret arroza ali-oli ukituarekin – Jatabeko arrautza ekologiko hautsiak
patatekin eta urdaiazpikoarekin – Idi-azpizuna plantxan piper gorriekin
-----Orain dagoen lekura harriz harri lekualdatu zuten Urgoiti jauregian dago hotel-jatetxe hau. Ikuspegi
paregabeak ditu eta lorategiz inguratuta dago. Terrazak ditu kanpoaldean, eta han ere jan egin daiteke.
-----Karta: 28 € / Eguneko menua: 28 € / Enpresentzako eta ekitaldietarako menuak
Ordutegia: 13:00-16:30 eta 20:00-22:30 / Egunero irekita, eguerdian eta gauean

TXULU
Gamiz bidea, 51 - Mungia / T. 94 674 11 87 / www.txulujatetxea.com

Sukaldaritza tradizionala
-----Sartenekoa – Babarrun-jana – Bakailao izpitua – Taloa – Txerri-boda
-----60ko urteetan Gamiz mendiaren magalean eraikitako baserri moderno batean, beste leku batzuetan
ezohikoak diren plater tipikoak eskaintzen ditu jatetxe honek, hala nola Sartenekoa, Txerri-boda...
-----Eguneko menua: 9,50 € / Karta: 25-30 € / Asteburuko menua: 30 € / Hitzartutako menuak: (20 €, 25 €, 30 €)
Tabernako ordutegia: 11:00etatik itxi arte / Jatetxeko ordutegia: 13:00 eta 20:30 / Itxita: igandeetan

ERRETEGIAK
ARITXI
Meñaka Bidea, 1 - Mungia / T. 94 674 11 81 / www.asadoraritxi.com

Sukaldaritza tradizionala, sasoikoa, eta parrila
-----Txuletoia txingarretan erreta – Legatz-kokotea txingarretan erreta – Babarrun-sukalkia – Sasoiko
platerak – Etxeko azkenburuak
-----Jata eta Sollube mendietatik hurbil dagoen baserri eder batean, Aritxik haragiak eta hurbil daukan
itsasoko produktuak, parrilan egindakoak, lehenesten ditu, bai eta euskal sukaldaritza eguneratua ere.
-----Eguneko menua: 9,50 € / Karta: 35-40 € / Menu berezia: 40 € / Menu tradizionala: 25 € / Naturan menua: 16 €
Ordutegia: 13:00-16:00 / ostiral eta larunbatetan 13:00-15:30 eta 20:00-23:00 / Itxita: astearteetan

AURREKOETXE
Txirro Bidea, 17 - Mungia / T. 94 615 59 31 / www.asador-aurrekoetxe.net

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Hegaluze-mendrezka Kantauriko antxoekin – Tolosako babarrunak beren sakramentu guztiekin
– Galiziako behi-txuletoia txingarretan patata frijituekin eta Larrauriko baratzeetako entsalada
berdearekin
-----Uribealdeko ingurune liluragarri batean, Aurrekoetxe erretegiak euskal sukaldaritza tradizionala
eskaintzen du, lehengaiak ezin hobeto hautatuta..
-----Eguneko menua: 12 € / Karta: 35 € / Haurrentzako menua: 12 € / Babarrun-jana: 15 €
Tabernako eta jatetxeko ordutegia: 13:30-16:00 / 21:00-23:00.
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PINTXO-TABERNAK
CAFÉ BIZKAIA
Lauaxeta, 13 - Mungia / T. 94 656 51 66

Pintxo-taberna
-----Azpizuna foiearekin – Txangurruz betetako bakailaoa – Alberjinia-lasagna – Txipiroi-kroketa –
Kuiatxo betea
-----Mungiaren hirigunean, Kafe Bizkaiak goizaldeko 5etan irekitzen du (larunbatetan 7etan), uneoro
eskaintzeko gosari bereziak, askotariko pintxoak, ardo-aukera aberatsa eta giroa..
-----Ordutegia: 05:00-23:00 (ostiral eta larunbatetan 01:00a arte)

ENE BADA
Foruen Enparantza, 4 - Mungia / T. 94 674 88 98

Pintxo-taberna
-----Olagarro-trontzoa plantxan – Txipiroia tipularekin – Hanka hezurgabetua tomatearekin
Azpizuna foiearekin – Sepia ali-oliarekin
-----Mungiaren hirigunean dago eta terraza zabala dauka erdialdeko oinezkoentzako plazan. Sukaldea urte
osoan eta egun osoz egoten da irekita, pintxoak eta anoak eskaintzeko.
-----Ordutegia: 06:00-00:00

ZER IKUSI
EKOIZLEAK
BOGA GARAGARDOA
Luisene bidea, 2, A-8 - Mungia / T. 94 406 28 48 - 688 871 069 / www.boga.eus

Artisau-garagardoaren ekoizpena
-----Indian Pale Ale (IPA) – Amber – Pilsen - Stout
-----Catering-zerbitzua eskaintzeaz gain, ekitaldietarako barra mugikorrak eta kaña zerbitzatzeko gailuak
alokatzen ditu. Bisitetan alderdi historikoak azaldu, garagardoa egiteko prozesua erakutsi eta dastaketa
egiten da.
-----Ordutegia: bisita finkoa hileko azken larunbatean 12:00-14:00 / beste egun eta ordutegi batzuetan ere egin daiteke,
ordua eskatuta

7G

MURGIA (ZUIA)

NON JAN
JATETXEAK
HOTEL NAGUSI
Domingo de Sautu, 32 - Murgia-Zuia / T. 945 430 333 / www.hotelnagusi.es

Euskal Herriko eta nazioarteko sukaldaritza tradizionala
-----Sasoiko karta / 0 kilometroko produktuak / ZUIA txahala / Txingarra eta sukaldea agerian / Erregosiak
-----Arabako Murgia herri ederrean dagoen familia-hoteleko jatetxea da. Ardo-dastaketa: Arabako Errioxako
ardoak eta beste jatorri-deitura batzuetakoak. Jangela pribatua.
-----Menua: 21 €
Ordutegia: astelehenetik larunbatera 20:30-22:15 / larunbatetan eta igandeetan 13:30-15:15

ESTABLEZIMENDUAK
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LA CASA DEL PATRÓN
San Martin, 2 - Murgia-Zuia / T. 945 462 528 / www.casadelpatron.com

Autore-sukaldaritza tradizionala
-----Barazki-panatxea – Piper errearen eta bakailaoaren entsalada – Bakailao-kokotxak pil-pilean –
Txuletoia parrilan - Goxua
-----Murgian, Gasteiztik 10 minutura eta landa-giroan, hotel-jatetxe honek sukaldaritza tradizionala
eskaintzen du, produktuan eta lehengai bikainetan oinarrituta.
-----Eguneko menua: 15 € / Karta: 35 € / Pintxoak dastatzeko menua: 15 €
Ordutegia: 13:00-16:00 / 20:00-23:00

ZUIA PLAZA CAFÉ
Plaza Ayuntamiento, 8 - Murgia-Zuia / T. 945 430 804

Sukaldaritza tradizionala
-----Babarrunak beren sakramentuekin – Askotariko frijituak – Arrain-zopa – Sasoiko barazkiak –
Esneko bildotsaren hanka
-----Murgiko hirigunean, bezero ugari hartu ohi dituen taberna-jatetxe honek sukaldaritza tradizionala
eskaintzen du: sasoiko espezialitateak, eguneko nahiz sasoiko menuak eta pintxo-barra askotariko eta
koloretsua.
-----Eguneko menua: 11 € / Menu berezia: 20 €
Ordutegia: 13:00-15:30. Afariak ordua eskatuta

PINTXO-TABERNAK
LA CASA DEL PATRÓN
San Martin, 2 - Murgia-Zuia / T. 945 462 528 / www.casadelpatron.com

Pintxo tradizionalak eta abangoardiakoak
-----Patata-tortilla ogi kurruskariaren gainean – Gildak – Idiazabal-zopa kurruskariarekin, arrautzagorringoarekin, boilur beltzarekin eta gari-zainzuriekin – Esneko bildotsaren mini hanburgesa
gazi-gozoekin eta ziapearekin
-----Pintxoengatik sari ugari jaso dituen Ruben Gonzalezek alderdi abangoardistagoa ere eskaintzen
du, sormenezko pintxoen kartaren bidez. Bere jatetxe-hotelean miniaturako sukaldaritzaren
hainbat biltzar egin dira.
-----Pintxo sarituen dastaketa: 15 €
Ordutegia: 10:00-23:00

NON EROSI
GOZOTEGIAK
ECHEBARRIA PANADERÍA
Domingo de Sautu, 32 - Murgia-Zuia / T. 945 430 034

Artisau-okintza
-----Egur-labean egindako ogia – Artisau-erako opilgintza (madalenak, txintxorrak…)
-----Carmen eta Jesus Echebarriak euren aitona-amonen okindegia zena zuzentzen dute. Labe elektrikoei
muzin egin eta egur-labean egiten dute ogia, ondoren bailarako etxe eta baserrietan banatzeko.
-----Ordutegia: 08:00-15:00 eta 16:30-20:30 (larunbat eta igande arratsaldeetan 17:30ean irekitzen du)
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4B

MUSKIZ

ZER IKUSI
EKOIZLEAK
HERMANOS FERNÁNDEZ TERREROS
La Campa, 6 - Muskiz / T. 94 670 62 27 / www.artecarne.com

Abeltzaintzako familia-ustiategia
-----Limousin arrazako behiak eta «basatxerri» arrazako txerriak
-----Hernandez Terreros familiako hirugarren eta laugarren harakin-belaunaldiek zuzentzen dute familiaustiategi hau. Familiaren harategirako abelburuak eta txerriak hazten dituzte. Bisitatzeko aukera dago.
-----Ordutegia: bisitak ordua eskatuta

NON EROSI
GOURMET DENDAK
HERMANOS FERNÁNDEZ TERREROS
Bº San Juan, 17 - Muskiz / T. 94 670 62 27 / www.artecarne.com

Harategia eta gourmet-denda
-----Etxean egindako haragiak, hestebeteak, Idiazabal gaztak, txakolinak, basatxerri-pateak,
sagardoak, kontserbak…
-----1908an sortutako harategia da eta gaur egun familia bereko 3. belaunaldiak zuzentzen du. Etxeko
haragiaz gain, gourmet-produktu ugari saltzen dituzte, baita beren webgunearen bidez ere.
-----Ordutegia: astelehenetik larunbatera 08:00-15:00 (ostiraletan 17:00-20:00)

13F

MUTILOA

NON JAN
JATETXEAK
MUJIKA
Lierni auzoa - Mutiloa / T. 943 801 699

Euskal sukaldaritza tradizionala, ukitu modernoekin
-----Etxeko frijituak – Barazki salteatuak – Arrainak parrilan – Bildots errea entsaladarekin – Azpizuna piperrekin
-----Mª Angeles Garmendiak zuzentzen du jatetxe enblematiko honetako sukaldea. Sukaldaritza tradizional
bikainaz gain, Aizkorriko mendilerrorako ikuspegi onenetakoa ere eskaintzen du jatetxeak.
-----Eguneko menua: 12 € / Karta: 40 € / Asteburuko menua: 36 €
Ordutegia: 12:30-15:30 eta 20:30-23:00 / Itxita: astelehenetik ostegunerako arratsaldeetan

OSTATU
Herriko plaza - Mutiloa / T. 943 801 166

Sukaldaritza berritzailea
-----Itsaski-entsalada epela – Txipiroiz betetako raviolia pikillo-saltsarekin – Zapoa labean artotesturarekin – Txerri-hankak onddoz beteta – Etxeko brioche-torrada karamelutua
-----Egiten dituen jakien berezitasunagatik nabarmentzen da Ostatu. Izan ere, oinarri tradizionaleko jakiak
ematen ditu, baina aurkezpen eta prestaketa bereziarekin. Pintxo-barra ere badu.
-----Eguneko menua: 15 € / Karta: 30-35 €
Ordutegia: 10:00-22:00 / Itxita: astelehenetan
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MUXIKA

NON JAN
JATETXEAK
REMENETXE
Barrio Ugarte, 6 - Muxika / T. 94 625 35 20 / www.remenetxe.com

Sukaldaritza tradizionala, autore-ukituekin
-----Zerba-orrimamiak baratzeko gutiziez beteta – Foie freskoa errege-sagar karamelutuarekin,
mahats-saltsarekin eta mahaspasa-ogiarekin – Bakailao-xerrak antxoa-marmitakoarekin eta
ganben eta gari-zainzurien pil-pilarekin
-----Jatetxea baserri tipiko batean dago eta 18.000 ardo-botilako upategia dauka lurpean. Jon Andoni
sommelierra arduratzen da ardoak zaintzeaz eta zerbitzatzeaz. 2002az geroztik, kalitatearen Q-a dauka.
-----Karta: 60€
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:30-23:00 / Itxita: astelehen, asteazken eta igande gauetan

ASTEI
Barrio Muniketa, 8 - Muxika / T. 94 673 23 18 / www.restauranteastei.net

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Askotariko frijituak – Arrain-zopa – Babarrunak – Egur-labean erretako bildotsa – Arrain freskoa –
Bakailao-kokotxak – Ogi- eta krema-txigorkiak – Gazta-tarta
-----Resuk 1999az geroztik kudeatzen du bere jatetxea, Montecalvo auzoko amaren etxean. Mendiz
inguratuta eta Bizkaiko balkoitik hurbil dago, eta bainugeladun hiru logelako landetxea ere bada.
-----Eguneko menua: 11 € / Karta: 35 € / Menu berezia: 32-46 €
Ordutegia: 13:00-16:00 (ostiral eta larunbatetan 21:00-23:00 ere bai)

ZER IKUSI
EKOIZLEAK
BERROJA
Ajurias. Ctra. de Zugastieta a Balcón de Bizkaia - Bº Berroja - Muxika / T. 94 410 62 54 /
www.bodegaberroja.com

Txakolin-ekoizpena eta ekitaldiak
-----Aguirrebeko txakolina – Berroja txakolina – Berroia txakolina – Ekitaldiak: enpresakoak,
lagunartekoak, bisita esklusiboak, ezkontzak, taldeentzako lan-jardunaldiak, team-buildinga…
-----Urdaibaiko nekazaritza-ustiategi handiena da Berroja. 24 mahasti-hektarea ditu eta ISO 9001-2008
ziurtagiria ere bai. Kalitatea lehenesten du gainerako irizpideen aurretik eta ekoizpenaren zati handi
bat esportatu egiten du.
-----Ordutegia: adosteko

10C

NABARNIZ

NON JAN
JATETXEAK
NABARNIZ
Barrio Etxalde, 20 - Nabarniz / T. 94 625 05 58 / www.jatetxenabarniz.eus

Sukaldaritza tradizionala
------
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Barazki-menestra – Babarrunak – Txuleta – Bakailaoa pil-pilean edo Bizkaiko erara
-----Kontxi Gorospe sukaldariak zuzentzen du euskal sukaldaritza tradizionalean ardaztutako jatetxe hau.
Etxeko barazkiak eta merkatuko produktuak erabiltzen ditu. «Menestren jatetxea» esaten diote.
-----Eguneko menua: 9 € / Karta: 40 € / Asteburuko menua: 20-24 €
Ordutegia: 13:00-15:00 / 20:00-22:00

6G

O I A R D O ( U R K A B U S TA I Z )

ZER IKUSI
EKOIZLEAK
BAIAS
La Escuela, 6 - Oiardo-Urkabustaiz / T. 615 783 624 / www.baiasgaragardotegia.com

Artisau-garagardoen ekoizpena
-----Baias Ambar (Ale garagardoa) - Baias Beltza (Porter garagardoa) -Baias Gari (gari-ukituko garagardoa)
-----Baias artisau-garagardotegiak 6 eta 25 lagun bitarteko taldeentzako bisita gidatuak eskaintzen
ditu. Bisitetan, garagardoaren historia eta egite-prozesua azaltzen dira, eta, amaieran, garagardodastaketa egiten da.
-----Ordutegia: larunbatetan 11:00etatik aurrera

17C

OIARTZUN

NON JAN
JATETXEAK
ALBISTUR
Klarene, 1 - Oiartzun / T. 943 490 7 11 / www.albisturjatetxea.com

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Zigala-krema – Orburu fresko salteatuak iberiko-txirbilekin – Txangurruz betetako legatza –
Azpizuna plantxan barazkitxoekin – Amonaren azkenburua eta aitonaren azkenburua
-----Oiartzungo auzo lasai batean dagoen jatetxe honek sukaldaritza tradizionala eta sasoiko jakiak
eskaintzen ditu. Lokala berrikitan berritu dute, klimatizatuta dago eta irisgarritasunari eta
minusbaliotasunei buruzko arauetara egokituta dago.
------

Eguneko menua: 12 € / Karta: 30-35 € / Asteburuko menua: 20 € / Menu berezia: 25 € / Haurrentzako menua: 12,14 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:00-22:30 / barra 11:30etik itxi arte / Itxita: astelehen arratsaldeetan eta
astearteetan egun osoz.

ETXE ZAHAR
Putxutxoerreka, 2 - Oiartzun / T. 943 493 226

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Bakailao-tortilla – Legatz-kokotxak pil-pilean edo arrautza-irinetan pasatuta – Otarrainxka-tinbala
curryarekin – Legatz-kokotea plantxan – Abere zaharraren txuletoia
-----Gurutze-Berri jatetxe-hoteleko chef Xabier Zapirainek zuzentzen du jatetxe hau ere. Betidanik beraren
familiarena izan den etxean dago, eta sukaldaritza tradizionala eskaintzen du.
-----Eguneko menua: 11,50 € / Karta: 20-30 € / Sagardotegiko menua: 25 € / Dastatzeko menua: 28 €
Ordutegia: 13:15-15:45 eta 20:30-23:00 / Itxita: igande arratsaldeetan eta astelehenetan
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GURUTZE BERRI
Pl. Bizardia, 7 - Oiartzun / T. 943 490 625 / www.gurutzeberri.com

Sukaldaritza tradizionala, autore-ukituekin
-----Eskabetxean egindako eper-entsalada foiearekin – Basa ahatearen terrina – Bildotshazikontxoen eta onddoen salteatua – Kokotxak pil-pilean – Ehizakia, sasoia denean
-----Xabier Zapirainek sukaldaritza klasiko ezin hobea eskaintzen du, ukitu pertsonalarekin, Aiako Harriaren
magalean dagoen jatetxe honetan. Neguan ospetsuak dira bertako ehizaki-menuak.
-----Eguneko menua: 14 € / Karta: 45-50 € / Asteburuko menua: 18 €
Ordutegia: 12:45-15:15 eta 20:15-22:15 / Itxita: igande eta astelehen gauetan.

MATTEO
Ihurrita bidea, 2 (Ugaldetxo) - Oiartzun / T. 943 491 194 / www.restaurantematteo.com

Sukaldaritza tradizionala eta produktuan oinarritua
-----Zigala txikien, barazkitxoen eta onddoen entsalada epela – Bertako abakando-entsalada
Legatz-kokotxak pil-pilean – Mihi-arraina meunière erara – Txerri-hanken tarrina onddo eta boilurrekin
-----Jatetxea 1902an ireki zuten eta lau emakume-belaunaldik zuzendu dute. Gaur egun Maria Luisa Eceiza da
jabea. Sukaldaritza klasikoa eta dotorea egiten dute, aurkezpen eguneratuekin.
-----Eguneko menua: 20 € / Karta: 30 € / Asteburuko menua: 37 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:00-23:00 (afariak ostegunetik larunbatera soilik)

OLAIZOLA
Tornola, 2 (Ergoien) - Oiartzun / T. 943 492 050 / www.olaizola.com

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Txuleta plantxan pikillo-piper gorriekin, Padrongo piperrekin eta patatekin – Entrekota roquefort
gaztarekin (edo piperrekin) – Basurdea ardo beltzarekin – Zapoa eta erreboiloa plantxan eta labean
-----Aiako Harria parke natural ederrean dagoen jatetxe tradizional hau XIV.-XV. mendeko baserri batean
dago. Diotenez, Olaizola abizen guztien sorburua da.
-----Eguneko menua: 9,50-9,75 € / Karta: 18-28 € / Asteburuko menua: 21,50 € / Haurrentzako menua: 17,75 €
Ordutegia: sukaldea 12:45-15:30 eta 19:30-22:30 / barra 12:45-16:30 eta 19:00-00:00 / larunbat, igande eta
jaiegunetan, barra 10:00-00:30 / sukaldea 13:30-16:00 eta 19:30-23:00 / Itxita: udan, astelehenetan / neguan
astelehenetan, eta astearte eta asteazken gauetan.

ZUBEROA
Araneder bidea (Iturrioz) - Oiartzun / T. 943 491 228 / www.zuberoa.com

Euskal sukaldaritza eguneratua eta sormenezkoa
-----Abakando-entsalada bere koralaren eta limoiaren ozpin-olioarekin – Foie gras salteatua txitxirio-saldatan,
azarekin eta ogi frijituekin – Arroz krematsua begihandiekin – Txerrikume konfitatua – Fruta-konpota
-----Hilario Arbelaitz chefak Eusebio eta Jose Mari anaiekin zuzentzen duen familia-jatetxea. Goi-mailako
euskal sukaldaritza modernizatua eta eguneratua eskaintzen dute, ingurune paregabean.
-----Karta: 80-90 € / Dastatzeko menu handia: 130 €
Ordutegia: 13:30-15:30 eta 20:30-23:00 / Itxita: igande gauetan, astearte gauetan eta asteazkenetan egun osoz
(ekainetik urrira igandeetan eta asteazkenetan)
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ZER IKUSI
EKOIZLEAK
MALA GISSONA
Astigarragako Bidea, 1 - Oiartzun / T. 943 045 253 / www.malagissona.beer

Artisau-garagardoaren ekoizpena
-----Mala Gissona Apatxe (American Pale Ale) - Mala Gissona Shackel Town (IPA) - Mala Gissona HÖFN
(Porter) - Mala Gissona NAO (Pale Ale) - Mala Gissona Django R. (Blanche)
-----Mala Gissona Gipuzkoako artisau-erako garagardo-lantegirik ospetsuenetako bat da. Instalazioak
bisitatzeko aukera eskaintzen du. Garagardoa egiteko prozesua ezagutzeaz gain, bertako
garagardoak dastatzen dira.
-----Bisitetarako ordutegia: adosteko / Urte osoan irekita

MOMOTEGI
Pikogarate bidea, 20 - Oiartzun / T. 943 493 191 – 627 429 654 / www.momotegi.com

Ekoizlea – Industria bisitatzeko aukera – Nekazaritza-turismoa
-----Ahatearen konfita, foie-grasa eta urdaiazpikoa
-----Aiako Harriaren magalean, Olga Possek 1985az geroztik zuzentzen du haztegia. Antzarak arto
naturalez hazten ditu, jatetxerik onenek eskatzen duten kalitate handiko produktua egiteko.
-----Ordutegia: egunero, ordua eskatuta

5E

OKONDO

ZER IKUSI
TXAKOLIN-UPATEGIAK
ASTOBIZA
Bº Jandiola, 16 - Okondo / T. 945 898 516 / www.astobiza.es

Txakolin-upategia
-----Astobiza txakolina – Malkoa txakolina – Astobiza Rosé txakolina – Astobiza mahats-bilketa
berantiarreko txakolina
-----Astobiza txakolina —hasieran Señorío de Astobiza zeukan izena— da upategi honen puntako
produktua. Ordua eskatuta bisitatzeko aukera dago, eta, bukaeran, bertako ardoak ezagutzeko
dastaketa egiten da.
-----Ordutegia: ordua eskatuta

14F

OLABERRIA

NON JAN
JATETXEAK
ZEZILIONEA
Bº San Juan s/n - Olaberria / T. 943 885 829 / www.hotelzezilionea.com

Produktu-sukaldaritza eta parrila
-----Onddoak labean – Barazki salteatuak urdaiazpikoarekin eta foiearekin – Arrainak eta haragiak parrilan
– Bakailao-kokotxak plantxan pikilloekin – Gazta-kremosoa mangoarekin eta mugurdiarekin.
-----Olaberria hirigunean, Zezilioneak sasoiko sukaldaritza zaindua eskaintzen du. Haragiak eta arrainak
parrilan ez ezik, ardo-karta zabala ere badu. Halaber, taberna eta hotela ditu.
------
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Eguneko menua: 10,75 € / Karta: 50 € / Asteburuko menua: 33 €
Barrako ordutegia: 08:00-22:00 / Jatetxeko ordutegia: 12:00-15:30 eta 20:30-23:00 / Itxita: Igande- eta
astelehen-gauetan

ERRETEGIAK
ASADOR CASTILLO MATÍAS GORROTXATEGI
Ctra. Madrid-Irun, Km. 417 (Hotel Castillo) - Olaberria / www. casajuliandetolosa.com

Sukaldaritza tradizionala eta parrila
-----Orburuak foiearekin – Onddo xerratuak plantxan – Foie freskoa mahaspasa- eta pinazi-saltsarekin
– Abere zaharraren txuletoia parrilan – Legatz-kokotea parrilan
-----2016ko apirilaz geroztik, Tolosako Casa Julianek sukurtsala dauka Castillo hotelaren beheko solairuan.
Tolosako eskaintza bereziaz gain, jaki tradizionalak eta arrainak txingarretan ere eskaintzen ditu.
-----Karta: 40 €-tik aurrera / Matias menua: 43 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:30-22:30 / Itxita: astelehenetik ostegunera

ZER IKUSI
TXAKOLIN-UPATEGIAK
BENGOETXE
Bengoetxe baserria - Olaberria / T. 943 884 955 - 619 977 019 / www.txakolibengoetxe.com

Txakolin-upategia
-----Txakolin arrunta – Txakolin berezia
-----Ordua eskatuta, Iñaki Etxebarriak Hondarribi Zuri mahastiez inguratutako upategia erakusten du.
Txakolin-dastaketa, Idiazabal gaztarekin eta kontserbekin batera.
-----Ordutegia: asteburuetan ordua eskatuta.

EKOIZLEAK
BORDA BASERRIA
Errekalde auzoa - Olaberria / T. 943 160 681 / www.baserritarra.com

Behi-haztegia eta haragi-salmenta
-----Herriko behi gorriaren haragia
-----Bordan herriko behi gorriak hazi eta, ondoren, haragia askotariko sortatan banatuta eta hutsean
bilduta saltzen dute. Nahi duten guztiek bisita dezakete baserria (eta nekazaritza-turismoa),
prozesua bertatik bertara ikusteko.
-----Ordutegia: adosteko

11B

ONDARROA

NON JAN
JATETXEAK
JOXE MANUEL
Sabino Arana, 23 - Ondarroa / T. 94 683 01 04

Erretegia / Sukaldaritza tradizionala
-----Txirlak marinel erara – Abakandoa – Zigalak – Itsasoko arrainak parrilan – Txuletoia parrilan
-----Erretegi klasiko hau produktuaren kalitatean eta txingarraren berotan ardazten da. Bertako
haztegian gordetzen dituzten itsasoko arrainak eta itsaskiak lehenesten ditu.
------
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Karta: 45 €
Ordutegia: 13:30-15:30 eta 20:30-22:00 / Itxita: igande gauetan eta astelehenetan egun osoz

ONDARROAKO BATZOKIA
Artabide, 36 - Ondarroa / T. 94 683 26 65 / www.restauranteondarroabatzokia.com

Sukaldaritza tradizionala, ukitu bereziarekin
-----Bakailao-entsalada epela – Txahal-mihia arrautza-irinetan pasatuta saltsa espainiarraren gainean –
Legatz-kokotxa freskoak – Itsasoko lupia plantxan – Etxeko txokolate-tarta almendra-krokantiarekin
-----Ondarroa erdian, porturako eta hondartzarako ikuspegi zabalarekin, askotariko menuak, kartak,
etxeko azkenburuak eta askotariko pintxoak (barran) eskaintzen ditu.
-----Eguneko menua: 11 € / Karta: 40 € / Asteburuko menua: 24 €
Ordutegia: 10:30-21:00 (asteburuetan 01:00a arte) / Itxita: astearteetan

SUTARGI
Nasa kalea, 9 -11 - Ondarroa / T. 94 683 22 58 / www.sutargi.com

Marinel-erako sukaldaritza tradizionala
-----Legatza Ondarroako erara (espezialitatea) – Arrain-zopa – Txipiroiak tipularekin – Bakailao-tortilla –
Kokotxak saltsa berdean
-----Ondarroako portuan dago eta legatza Ondarroako erara da bertako espezialitatea. Izan ere, plater
horrek gastronomia-lehiaketa irabazi zuen ETBn. Taberna eta pintxo-barra hornitua ere baditu.
-----Eguneko menua: 25 € / Karta: 35 €
Ordutegia: 12:00-00:00 / Itxita: astelehenetan

11F

O Ñ AT I

NON JAN
JATETXEAK
ETXE-AUNDI
Torre Auzo - Oñati / T. 943 781 956 / www.etxeaundi.com

Euskal sukaldaritza tradizionala eskaintzen duen hotel-jatetxea
-----Txipiroi-entsalada epela – Foie-terrina – Onddoz betetako legatza – Azpizuna foiearekin eta
mahats-saltsarekin – Gazta-tarta
-----Oñatiko aldirietako XIII. mendeko eraikin historiko eder batean dago jatetxe-hotel hau. Sukaldaritza
tradizionala eskaintzen du, Eloi Iartza chefak ezin hobeto prestatua.
-----Eguneko menua: 12 € / Karta: 30 € / Asteburuko menua: 28 € / Dastatzeko menua: 26 € (edaria aparte)
Ordutegia: 12:30-15:30 eta 20:00-22:00 / Itxita: igande arratsaldeetan

GOIKO BENTA
Arantzazu Auzoa - Oñati / T. 943 781 305 / www.goikobenta.com

Sukaldaritza tradizionala, ukitu modernoekin
-----Entsalada epela itsaskiarekin, bakailao-xerrekin eta olio errearekin – Askotariko frijitu-dastaketa –
Zapoa Donostiako erara - Txahal-azpizuna etxeko antzinako ziape-saltsarekin
-----Mende batetik gorako ibilbidea duen jatetxea, Arantzazuko Santutegiaren alboan kokatua. Oteizak,
Basterretxeak eta santutegia eraikitzen ibili ziren gainerako artistek bertan hartu zuten ostatu.
Sukaldaritza tradizionala eskaintzen du, ukitu modernoekin.
-----Eguneko menua: 22 € / Karta: 30 € / Asteburuko menua: 27,50 € / Dastatzeko menua: 50 €-tik aurrera /
Haurrentzako menua: 15 €
Ordutegia: 13:30-15:30 eta 20:30-22:30 / Itxita: ostegunetan (neguan soilik)

ESTABLEZIMENDUAK

177

SANTUARIO DE ARANTZAZU
Arantzazu auzoa - Oñati / T. 943 781 313 / www.hotelsantuarioarantzazu.com

Sukaldaritza tradizionala
-----Babarrunak beren sakramentuekin – Arrain-zopa – Bakailaoa panadera-patatekin – Zapoa
Donostiako erara - Bildotsa
-----Arantzazuko santutegi ikusgarriaren alboan, berrikitan zaharberritu den jatetxe honek instalazio
apartak ditu ezkontzak, lehenengo jaunartzeak, talde-bazkariak eta abar hartzeko.
-----Eguneko menua: 15 € / Karta: 30 € / Asteburuko menua: 22 € / Haurrentzako menua: 12 €
Ordutegia: 12:30-15:30 / Itxita: astelehenetan

TORRE ZUMELTZEGI
Torre Zumeltzegi, 11 - Oñati / T. 943 540 000 / www.hoteltorrezumeltzegi.com

Sukaldaritza tradizionala, ukitu modernoekin
-----Mendrezka-entsalada piperrekin – Txangurru-krepe gainerreak barazkiekin eta saltsa amerikarrarekin –
Masailak saltsan eta patata-purea – Txipiroiak plantxan tipula konfitatuarekin eta urdaiazpiko-lurrarekin
-----Jatetxea Oñatiko bailaran dago, berrikitan zaharberritu duten dorretxe batean. Jangela kanpoaldean
eta beiraz inguratuta dago, eta bailararako nahiz Aizkorriko mendilerrorako ikuspegi paregabea
eskaintzen du.
-----Eguneko menua: 19 € / Karta: 35-45 € / Asteburuko menua: 29 € (aste osoan) / Haurrentzako menua: 10 €
Tabernako ordutegia: 13:00-15:00 eta 20:30-22:00

DONDE COMPRAR
GOURMET DENDAK
TXOKOLATEIXIA
Kalebarri, 29 - Oñati / T. 699 555 307

Txokolate-salmenta
-----Txokolatea – Turroiak – Trufak…
-----Txokolate-produktuen salmentan dago espezializatuta. Oñatik txokolategintzarekin duen
harremanaren historia irakasten duen interpretazio-zentroan dago.
-----Ordutegia: 10:00-13:00 / 17:00-20:00

ZER IKUSI
GAZTANDEGIAK
GOMIZTEGI BASERRIA
Arantzazu Auzoa - Oñati / T. 943 251 008 / www.gomiztegi.com

Bildots-salmenta eta gaztagintza
-----Idiazabal gazta – Ore prentsatua – Gazta freskoa – Esnea – Gazta urdina
-----Gomiztegi gazta ekoitzi eta saltzeko lekua baino gehiago da. Ordua eskatuta bisita daitezkeen
instalazioetan, artzain-eskola ospetsua dago, eta gazta berriei buruz ikertzen dute.
-----Ordutegia: ordua eskatuta
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14F

ORDIZIA

NON JAN
JATETXEAK
MARTÍNEZ
Santa Maria, 10 - Ordizia / T. 943 880 641 / www.martinez1890.com

Euskal sukaldaritza tradizional eguneratua
-----Etxeko tripakiak – Itsaskiz betetako legatza – Tomatearen eta hegaluze-mendrezkaren entsalada
– Iberiko-masaila patata-kremaren gainean – Mamiaren eta errezil-sagarraren kopa
-----1890ean sortutako negozio hau Xabier Martinez 4. belaunaldiko chefak zuzentzen du. Sasoiko jatetxea
da, Ordiziako asteko azokan erositako produktuekin hornitzen dena.
-----Eguneko menua: 11,90 € / Karta: 35-40 € / Asteburuko menua: 35 € / Menu berezia: 24 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:30-23:00 / Tabernako ordutegia: 09:30-23:30 / Itxita: astelehenetan

PINTXO-TABERNAK
POTTOKA
Legazpi kalea, 3 - Ordizia / T. 943 160 304

Pintxo-taberna
-----Sasoiko onddo- eta perretxiko-pintxoak – Askotariko tortillak – Foiea plantxan pintxoan – Pintxo
hotzak orokorrean – Anoak eta plater konbinatuak
-----Merkatu-plazan, Pottokak Goierriko pintxo-barrarik ikusgarrienetako bat eskaintzen du. Eta anoen
eta plater konbinatuen bidez bazkaldu edo afaltzeko aukera ere badago.
-----Ordutegia: 08:00etatik itxi arte / Itxita: ostegunetan

SAGARDOTEGIAK
TXIMISTA
Gudarien Etorbidea, 2 - Ordizia / T. 943 881 128 / www.tximistasagardotegia.com

Sagardotegi tradizionala
-----Sagardotegiko menua (tortilla, bakailaoa, txuleta…) – Etxeko kroketak – Txahal-saiheskia patata
frijituekin – Baserriko oilasko errea (aurrez eskatuta) – Etxeko tartak eta azkenburuak
-----30 urtean sagardotegi gisa jardun ondoren, 2016an bere sagardoa egiten eta zerbitzatzen hasi
zen Tximista. Menu tradizionalak zerbitzatzeaz gain, sagardotegirako bisitak ere antolatzen ditu,
amaierako dastaketa eta guzti.
-----Sagardotegiko menua: 29 €-tik aurrera / Txuleta-menua: 24 €-tik aurrera / Saiheski-menua: 19 €-tik aurrera /
Haurrentzako menua: 10 €
Ordutegia: 12:00-16:00 eta 20:00-01:30 / Itxita: igandetik asteazkenerako gauetan

DONDE COMPRAR
GOURMET DENDAK
UGALDE
C/ Nueva, 3 bajo - Ordizia / T. 943 881 226 / www.bebidasugalde.com

Gourmet-denda eta ardandegia
-----Ardoak – Likoreak – Garagardoak – Eguberriko sortak…
-----Ordizia erdian, ardo zuri, beltz eta gorrien, sagardoen, txakolinen, likoreen eta abarren aukera zabala
eskaintzen du. Edari alkoholdunen salmentako gune klasikoa da Goierrin.
-----Ordutegia: astelehenetik larunbatera 09:00-13:00 eta 17:00-20:00
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GOZOTEGIAK
UNANUE
Nagusia 17 / J.M. Barandiaran, 9 - Ordizia / T. 943 881 551 / www.unanuegozotegia.com

Gozotegia eta kafetegia
-----Pastelak, pastak, opilak, bonboiak, ogia…
-----1934 ireki zuten eta familiaren 3. belaunaldiak zuzentzen du gaur egun. Unanue pastelen kalitateagatik
da ezaguna; hauek eskaintzen ditu: Merliton ezaguna, errusiarra, tximista, bizkotxo bustia…
-----Ordutegia: 07:30-13:30 eta 16:00-20:00 / Itxita: igande arratsaldeetan

5G

ORDUÑA / URDUÑA

ZER IKUSI
EKOIZLEAK
GURE AHALEGINAK
Bº Ibazurra, 1 - Orduña / T. 945 384 126 / www.gureahaleginak.com

Etxeko mahastietatik ateratako txakolina ekoizten du
-----Gure Ahaleginak txakolin zuria – Pisoni txakolin zuria – Filoxera txakolin beltza
-----Gure Ahaleginak txakolindegiak bisitak antolatzen ditu: mahastian hasi, upategian jarraitu eta dastaketagelan bukatzen dira. Bertan, bideo bat proiektatu, dastaketa egin eta larrea eta mahastia uztartzen dituzte.
-----Bisitetarako ordutegia: 10:00-14:00 eta 16:00-20:00 (beti ordua eskatuta)

14C

ORIO

NON JAN
JATETXEAK
GALERNA I
Hondartza, 5 - Orio / T. 943 890 416 / www.restaurantegalerna.es

Autore-sukaldaritza
-----Olagarro-entsalada epela piperrauts-olioarekin eta almendra txigortuarekin – Ahate-konfitaren apurrez
egindako entsalada epela – Abakando-arroz saldatsua – Legatz errea txangurru-krema finaren gainean
-----Orioko hondartzan, Galerna Iek autore-sukaldaritza lantzen du, arrain eta itsaski freskoak
nabarmenduta. Talde berak zuzentzen du hurbil dagoen Txanka Erreka hotela ere.
-----Asteburuko menua: 19 € / Karta: 30-40 € / Dastatzeko menua: 32, 35 eta 40 € / Haurrentzako menua: 9 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:00-23:00

BODEGÓN JOXE MARI
Herriko Plaza - Orio / T. 943 830 032

Marinel-erako eta produktuko sukaldaritza, eta parrila
-----Ganbak plantxan – Kantauriko antxoak – Arrain-zopa – Bisigua eta arrain freskoak parrilan –
Txuletoia parrilan
-----Andoni eta Mikel Manterolak, bisigua Orioko erara sortu zuen Joxe Mari Manterolaren semeak eta
bilobak, zuzentzen dute ikatz-parrilan egindako arrainak nagusitzen diren erretegi xarmagarri hau.
-----Karta: 50-60 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:30-23:00 / Itxita: astelehenetan
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KATXIÑA
San Martin auzoa - Orio / T. 943 831 407 / www.katxina.com

Cocina tradicional y asador
-----Bakailao-entsalada otarrainarekin – Ganba freskoak plantxan – Bisigua – Erreboiloa – Mihi-arraina
– Torrada arroz-esnearen kremarekin
-----Orioko erretegirik ospetsuenetako bat da. Parrilan egindako arrainetan (bereziki bisiguan) dago
espezializatuta. Berrikitan txakolin-upategia ireki du, jatetxe eta guzti.
-----Karta: 45 €
Ordutegia: 13:30-15:30 eta 20:30-22:45 / Itxita: udan ostegunetan / neguan ostegunetan eta igande gauetan

PINTXO-TABERNAK
ARKAITZ
Abeslari, 6 - Orio / T. 943 831 657

Pintxoak, ogitartekoak eta plater konbinatuak
-----Txipiroiak plantxan – Barrengorriak – Karramarro-tututxoak – Krepeak – Itsaski-gutiziak
-----Orioren erdigunean, txikiteoko klasikoa da Arkaitz. Pintxo klasikoak eta ogitartekoak nabarmentzen
dira. Terraza eta jangela txikia ere baditu.

ERRETEGIAK
KATXIÑA
San Martin auzoa - Orio / T. 943 580 166 / www.bodegakatxina.es

Sukaldaritza tradizionala eta arraina parrilan
-----Bakailao-entsalada otarrainxkekin – Artisau-eran egindako hegaluzea eta antxoa oliba-olio birjinan
– Arrainak parrilan - Faroeko bakailaoa pil-pilean – Torradak arroz-esnearen kremarekin
-----Jose Miguel Zendoia parrilari ospetsuak zuzentzen du txingarretan erretako bisiguan
espezializatutako erretegi tradizional hau. Natura betean dago, eta itsasorako eta Oriorako ikuspegi
ederra eskaintzen du.
-----Karta: 50 €
Ordutegia: 13:30-15:30 eta 20:30-22:00 / Itxita: igande gauetan eta ostegunetan egun osoz (udan izan ezik)

XIXARIO
Eusko Gudarien Kalea, 2 - Orio / T. 943 830 019 / www.asadorxixario.com

Sukaldaritza tradizionala eta parrila
-----Ganba freskoak plantxan – Otarrainxkak parrilan – Antxoak – Bisigua parrilan – Txuletoia parrilan
-----1963an ireki zuten Xixario, eta Orioko erretegi tipikoa da. Espezialitatea: bisigu errea Orioko erara.
Udako terraza eta ondo hornitutako upategia nabarmentzen dira.
-----Karta: 50-60 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:30-23:00 / Itxita: asteazkenetan (uztailean eta abuztuan izan ezik)

ZER IKUSI
TXAKOLIN-UPATEGIAK
KATXIÑA
San Martin auzoa - Orio / T. 943 580 166 / www.bodegakatxina.es

Sukaldaritza tradizional eguneratua eta parrila
------
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Haragiak eta arrainak parrilan – Olagarroa parrilan – Abakando-entsalada tomatearen ozpin-olio
leunarekin – 180 egunean ondutako idi-carpaccioa gatz-kristalarekin eta Extremadurako olioarekin
-----Iñaki Zendoiak bideratzen du 2016ko uztailetik Katxiña Txakolindegiko sukalde eta parrila zaindua. Orio
kanpoaldeko ingurune naturalean 2013an irekitako Katxiña Txakolindegian dago jatetxea.
-----Karta: 60 €
Ordutegia: 13:30-15:30 eta 20:30-22:30 / Itxita: igande arratsaldeetan eta astelehenetan egun osoz

5C

5

ORTUELLA

NON JAN
JATETXEAK
ORTUELLA
Polígono Granda, 1 - Ortuella / T. 94 664 04 43 / www.hotelortuella.es

Sukaldaritza tradizionala eta txingarra
-----Txuletak txingarretan erreta – Arraina txingarretan erreta – Onddo- eta foie-nahaskia –
Askotariko entsaladak – Pampliegako bildotsa
-----Ortuella hoteleko jatetxea txingarretan egindako arrain eta haragietan dago espezializatuta. Taberna ere
badu eta gosariak, pintxoak, anoak eta janari informala eskaintzen dituzte bertan.
------

Eguneko menua: 10,70 € / Karta: 25 € / Dastatzeko menua: 20 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:30-22:30 / larunbat eta igandeetan 13:00-16:00 eta 20:30-22:30 / Itxita: igandeetan

9F

OTXANDIO

NON JAN
PINTXO-TABERNAK
DANOENA
Plaza Nagusia, 5 - Otxandio / T. 945 450 248

Pintxo-taberna
-----Patata-tortilla – Solomoa piperrekin – Txorizo-tortilla – Atuna maionesarekin – Txatka otarrainxkarekin
-----Askotariko pintxoez gain, Danoenan plater konbinatuak dastatu eta etxeko produktuak, hala nola
gazta eta txorizoa, eros ditzakegu. Hileko azken ostiraletan pintxo-potea egiten da.
-----Ordutegia: 09:00-00:00

11M

OYÓN - OION

DONDE COMPRAR
GOURMET DENDAK
ESCUDO MAYOR
Pza. Mayor, 6 - Oyón-Oion / T. 945 622 357

Ardoen eta gourmet-produktuen salmenta
-----Ardoak eta produktu gastronomikoak
-----Oion erdigunean, ardandegi honek ardoen eta produktuen aukera zabala eskaintzen du; ardoak eta
urdaiazpikoak uztartzen ditu eta pintxo-barra ere badu
-----Ordutegia: 09:00-15:00 eta 16:30-00:00 / larunbat eta igandeetan 09:00-00:00
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ZER IKUSI
ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIAK
FAUSTINO
Crta. de Logroño , s/n - Oyón-Oion / T. 945 622 500 / www.bodegasfaustino.com

Ardoen ekoizpena eta ontzea
-----Faustino I erreserba handikoa – Faustino I erreserba handikoa, 75. urteurrena – Faustino autoreardoa – Faustino V erreserbako beltza/ gorria/ zuria – Faustino VII beltza/ gorria/ zuria – Faustino
ondua – Cava brut...
-----150 urtetik gorako ibilbidea eginda eta enoturismorako prestatutako instalazio ikusgarriekin, bisita
gehien jasotzen duen espazio enologikoetako bat bihurtu da Faustino.
-----Ordutegia: 08:30-13:00 eta 15:00-18:30 / Itxita: larunbat arratsaldeetan eta igandeetan

ONDALAN
Crta. de Logroño, 22 - Oyón-Oion / T. 685 787 571 - 679 231 368 / www.ondalan.es

Errioxa jatorri-deiturako ardoaren ekoizpena, ontzea eta merkaturatzea, eta enoturismoa
-----Ondalan zuria, Ondalan gaztea, Ondalan upategian heldua, Ondalan ondua, Ondalan erreserbakoa,
Ondalan hautatua, % 100 tempranilloa, eta Ondalan 100 abades hautatua, % 100 gracianoa
-----Ondalanek hainbat esperientzia eskaintzen ditu: «Upategia» (12 €), «Jatorria» (18 €), «Mahastia» (18
€) eta «Uztartzea» (24 €). Guzti-guztietan dago ardo-dastaketa eta «Uztartzea» aukeran, gainera,
«lagunarteko» oturuntza ere sartzen da.
-----Ordutegia: bisitak ordua eskatuta

VALDEMAR
Camino viejo de Logroño, 24 - Oyón-Oion / T. 945 622 188 / www.valdemar.es

Errioxa jatorri-deiturako ardoa ekoitzi, ondu eta merkaturatzea. Bisita gidatuak upategira eta
mahastira, ordua eskatuta
-----Conde de Valdemar - Inspiración Valdemar - Fincas Valdemar - Valdemoreda
-----Upategiak 125 urtetik gorako historia du. Bisita gidatuak antolatzen ditu, dastaketa eta guzti, upategiko
gune guztiak ezagutzeko: besteak beste, 3.500.000 botilatik gora har ditzakeen botilategi ikusgarria.
-----Ordutegia: astelehenetik ostegunera 07:45-12:45 eta 14:15-18:00 / ostiraletan 07:30-14:30 / Itxita: asteburuetan

10M

PÁGANOS (LAGUARDIA)

NON JAN
JATETXEAK
HÉCTOR ORIBE
Gasteiz, 8 - Páganos (Laguardia) / T. 945 600 715 / www.hectororibe.es

Sasoiko sukaldaritza tradizionala
-----Ogi- eta odolki-tututxoak – Bildots-hazikontxoz eta onddoz betetako orburuak – Bakailao-zati
konfitatuak – Abere-buztan erregosia ardo beltzarekin eta berakatzekin
-----1998an euskal sukaldari gazteen lehiaketa irabazi zuen Hector Oribe chefak 2000. urtean ireki zuen
jatetxea. Oinarri tradizionaleko egungo sukaldaritza eta sasoikoa eskaintzen du
-----Eguneko menua: 18,60 € / Karta: 45 € / Dastatzeko menua: 36 €
Ordutegia: 13:15-15:30 eta 21:00-22:30 / Itxita: astelehenetan
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ZER IKUSI
ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIAK
EGUREN UGARTE
Ctra. A-124 Km. 61 - Páganos (Laguardia) / T. 945 600 766 / www.enoturismoegurenugarte.com

Errioxa jatorri-deiturako ardoaren ekoizpena, ontzea eta merkaturatzea, eta enoturismoa
-----Arabako Errioxa jatorri-deiturako ardoa, bai ardo gaztea (beltza, zuria eta gorria), bai ondua, erreserbakoa,
erreserba handikoa eta autore-ardoa, hainbat markarekin merkaturatuta
-----Enoturismoaren alorrean, Eguren Ugartek bere upategirako bisitak eskaintzen ditu, bai eta segwaya
erabiliz mahastia ikusteko aukera, familian mahats-bilketa egitekoa… Era berean, diseinuko hotela,
denda eta jatetxea ere baditu.
-----Upategia bisitatzeko ordutegia: 12:00, 13:30 eta 16:30 (udan 18:00etan ere bai)

GARCIA DE OLANO
Ctra Vitoria s/n - Páganos (Laguardia) / T. 945 621 146 / www.bodegasgarciadeolano.com

Arabako Errioxa jatorri-deiturako ardoen ekoizpena eta ontzea
-----Errioxa jatorri-deiturako ardoak
-----Familia-upategi honek musulmanen garaiko soto-upategiak ditu. Gaur egungo jabeen aitona-amonek
eta birraitona-birramonek bertan ekoitzi eta biltegiratzen zituzten ardoak.
-----Ordutegia: 09:00-13:30 / Bisitak ordua eskatuta

TORRE DE OÑA
Finca San Martín - Páganos (Laguardia) / T. 945 621 154 / www.torredeona.com

Ardoaren ekoizpena eta merkaturatzea
-----Torre de Oña eta Finca San Martin ardoak
-----Torre de Oña upategia urte osoan egoten da bisitetarako irekita. Jauregi-etxea, jangela pribatua eta XVII.
mendean ireki eta 2003. urtean zaharberritutako Santiagoko baseliza daude jabetzako lurretan.
-----Neguko ordutegia: astelehenetik ostiralera 09:30-14:30 eta 15:30-17:30 / larunbatetan 11:00-14:00 / Udako
ordutegia: 08:00-15:00 / Itxita: igandeetan

16 B

PASAIA

NON JAN
JATETXEAK
CASA CÁMARA
San Juan, 79 - Pasai Donibane / T. 943 523 699 / www.casacamara.com

Arrainetan ardaztutako sukaldaritza tradizionala, sasoikoaren ukituekin
-----Arrain-zopa – Legatz-solomoak saltsa berdean – Itsaski-parrilada – Abakandoa plantxan –
Mugurdi-tarta intxaurrekin – Etxeko azkenburuak
-----Jatetxeak porturako ikuspegi ederra dauka. Jangelaren erdian, zuzenean itsasoarekin lotutako
haztegia dago, eta gure begien aurrean bertatik hartutako itsaskia zerbitzatuko digute.
-----Eguneko menua: 37 € / Karta: 45-55 € / Taldeentzako menuak (5 aukera): 46 €-tik 60 €-ra
Ordutegia: 13:30-16:00 eta 20:30-23:00 / Itxita: igande gauetan eta astelehenetan / azarotik Aste Santura
asteazken gauetan
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NICOLASA
San Juan, 59 - Pasai Donibane / T. 943 515 469 / www.restaurantenicolasa.com

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Txangurrua labean – Txangurruz betetako piperrak – Kokotea, zapoa eta erreboiloa plantxan
baratxurien olio errearekin – Kokotxak saltsan edo arrautza-irinetan pasatuta – Etxeko azkenburuak
-----Pasai Donibane ederrean eta portuko itsasarterako zuzeneko ikuspegiarekin, 80ko hamarkadan irekitako
Nicolasa euskal sukaldaritzarik tradizionalaren klasikoetako bat eta erreferentzia argia da.
-----Eguneko menua: 14 € / Karta: 30 € / Asteburuko menua: 24 €-26 €-32 € / Zeliakoentzako menua
Ordutegia: 13:30-15:00 eta 20:30-22:30 / Itxita: igande gauetan eta astelehenetan egun osoz

ONTZIOLA
Juan XXIII, 34 - Pasai Donibane / T. 943 340 809

Etxeko sukaldaritza
-----TEscalivada-txigorkia – Ahuntz-gaztaren entsalada epela tomate-marmeladarekin – Ukondo errea
sagar-saltsarekin – Ajoarriero bakailaoa – Hanburgesak, sandwichak, ogitartekoak
-----Lokal argitsua da. Pasaiako badiarako ikuspegi politak ez ezik, terraza ederra ere badu. Etxeko
sukaldaritza, konplikaziorik gabea, eta askotariko pintxoak, ogitartekoak, plater konbinatuak, txigorkiak.
-----Eguneko menua: 10 € / Karta: 20 € / Asteburuko menua: 15 € / Menu berezia: 22 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:00-23:00 / neguan afariak ostiraletan, larunbatetan eta jaiegun-bezperetan soilik

TXULOTXO
San Juan, 71 - Pasai Donibane / T. 943 523 952 / www.restaurantetxulotxo.com

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Txipiroiak plantxan – Txangurrua labean – Otarrainxka-entsalada epela – Zapo berezia txirla eta
ganbekin – Erreboiloa plantxan olio errearekin
-----Jatetxe klasiko-klasikoa, Pasai Donibaneko portuko ingurune naturalean. Jangelak beirate zabala du,
itsasorako ikuspegi ikusgarriarekin.
-----Eguneko menua: 20 € / Karta: 30-40 € / Ospakizunetarako menuak: 40-52 €
Ordutegia: 12:45-15:45 / 20:00-23:00

ZIABOGA BISTRO
San Juan, 91 - Pasai Donibane / T. 943 510 395 / www.ziabogapasaia.com

Marinel erako sukaldaritza
-----Artisau-eran landutako Kantauriko antxoak – Itsaski-entsalada epela – Txangurrua labean – Amuko
txipiroia – Etxeko pantxineta
-----Jatetxea Pasaiako plazan dago, sare-biltegi zahar batean. Badiarako ikuspegi ederrak ditu eta marinelerako sukaldaritza eskaintzen du, aurkezpena ederki zainduta. Sukaldaritza-ikastaroak antolatzen ditu.
-----Eguneko menua: 20 € / Karta: 30-35 € / Menu bereziak: 33, 35 eta 50 €
Ordutegia: Uztailean, abuztuan eta irailean 11:00-23:00 / denboralditik kanpo 12:00-16:00 (ostiral eta larunbatetan
23:00ak arte) / Itxita: astelehenetan

ERRETEGIAK
ALABORTZA
Puntetako pasealekua, z/g. - Pasai Donibane / www.alabortzakantina.com

Sukaldaritza tradizionala eta parrila
-----Sardinak txingarretan erreta – Txitxarroa txingarretan erreta – Ajoarriero bakailaoa – Saiheski
errea – Etxeko haragi-bolak
------
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Kokapen ezin hobean, Pasaiako portuko itsasartean, Alabortzak sukaldaritza tradizionala egiten du, prezio
onean, osagai freskoekin. Gainera, aisia-jarduerak eskaintzen ditu terrazan.
-----Arrain-karta, merkatuko prezioaren arabera: : 20 € / Taldeentzako menuak: 20-30 €
Ordutegia: 10:00-22:00 etenik gabe / Itxita: neguan

6A

PLENTZIA

NON JAN
JATETXEAK
KAIAN
Areatza, 38 - Plentzia / T. 94 677 54 70 / www.kaianplentzia.com

Sukaldaritza tradizionala eta erretegia
-----Patata-tortilla txingarretan erreta – Arrain-zopa txingarretan – Olagarroa txingarretan erreta –
Arrainak parrilan – Txigorkia
-----Plentziako portuan, Kaian hoteleko jatetxea txingarretan egindako janarian dago espezializatuta. Hala,
txingarretan prestatzen ditu tortilla eta arrain-zopa, besteak beste.
-----Eguneko menua: 12 € (udan 16 €) / Karta: 45-50 € / Asteburuko menua: 29 € / Menu bereziak: 35 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:00-23:00 (23:30 udan) / Itxita: neguko astelehenetan

6C

PORTUGALETE

NON JAN
JATETXEAK
EL ABRA
María Díaz de Haro, 6 - Portugalete / T. 94 495 68 08

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Barazki-menestra – Arrain-zopa – Erreboiloa Getariako erara – Zapoa labean – Bakailaoa pil-pilean eta
Bizkaiko erara – Txangurruz betetako legatza – Idi-eskalopinak Portoko ardoarekin – Txuletoia
-----Portugalete eta Areeta lotzen dituen Bizkaiko Zubiaren ondoan dagoen jatetxe honek bi jangela ditu
(60na lagunentzat). Dena unean bertan prestatzen da, eta haragi eta arrain freskoak nabarmentzen dira.
-----Eguneko menua: 18,15 € / Karta: 40 € / Dastatzeko menuak: 33-46,20 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:30-23:00 / Itxita: astelehenetan

PINTXO-TABERNAK
TXANGURRO
Gregorio Uzquiano, 12 - Portugalete / T. 94 600 84 10

Pintxoak – Kaxolak – Tortillak – Sartenekoa
-----Galeper eskabetxatuaren burritoa eztiarekin eta ziapearekin – Ajoarrieroa arrautza-tenpurarekin
– Olagarro-piruloa ahuakatearekin eta tomatearekin – Onddo-gratena boletus-kremarekin – Masailhostorea Portoko ardoarekin
-----Jangela txiki batean ere ematen du oturuntza-zerbitzua. Harrian egindako txuletoia eta txangurru
gainerrea dira bezeroek gehien eskatzen dituzten jakiak. El Ojillo ingurua suspertzen duten
tabernetako bat da.
-----Ordutegia: 08:00-15:30 eta 18:00-22:00 / Itxita: igande arratsaldeetan
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5F

QUEJANA - KEXAA (AYALA)

NON JAN
JATETXEAK
ARCOS DE QUEJANA
Crta. de Beotegi s/n - Quejana (Aiala) / T. 945 399 320 / www.arcosdequejana.com

Euskal sukaldaritza tradizionala eskaintzen duen hotel-jatetxea
-----Itsaski-janak – Babarrunak beren sakramentuekin – Txerri-hankak foie-grasarekin beteta eta salsa
bizkaitarrarekin – Haragiak eta arrainak
-----Natura betean eta Arabako txakolinaren sorterria den Aiara bailara ederreko eraikin historiko batean
dagoen jatetxe honek hotela ere badu. Nabarmentzekoa da eskaintzen duen ardo-aukera zabala.
-----Eguneko menua: 15 € / Karta: 45 € / Menu exekutiboa: 25 € / Dastatzeko menua: 45 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 21:30-23:00 / Itxita: igande gauetan

7L

SALINILLAS DE BURADON

NON JAN
PINTXO-TABERNAK
EL RINCÓN DE BURADÓN
Plaza de Ocio, s/n - Salinillas de Buradón - Buradon Gatzaga / T. 616 056 710

Jatetxea
-----Errekiak, paellak, babarrun-janak edo hitzartutako menuak – Mokaduak eta etxeko janaria
-----Lehengo eskoletan dagoen jatetxe honek terraza zabala du Toloñorako ikuspegi ederrarekin.
-----Asteburuko menua: 15 €
Ordutegia: egunero 11:00-00:00

12I

SA LVAT I E R RA / AG U RA I N

NON JAN
JATETXEAK
ZERUA
Fueros, 2 - Salvatierra-Agurain / T. 945 312 716

Sasoiko sukaldaritza
-----Batez ere eguneko menua eskaintzen du eta, beraz, platerak askotan txandatzen dira
-----Zeruak sasoiko sukaldaritza egiten du, batez ere menuetan oinarritua. Lokal argitsua da, eta Aizkorri
eta Gorbeia mendilerroetarako ikuspegi ederrak ditu.
-----Eguneko menua: 10,50 € / Karta: 33 €-36 € / Asteburuko menua: 11,50 € (larunbatean), 13 € (igandean)
Barrako ordutegia: 08:00-22:00 / Jangelako ordutegia: 13:00-15:45

JOSE MARI EL GORDO
Mayor, 69 - Salvatierra-Agurain / T. 945 300 042 / www.restauranteelgordo.com

Sukaldaritza tradizionala eta sasoikoa
-----Sasoiko barazkiak – Barraskiloak eta perretxikoak era guztietara – Legatz-kokotea – Ehizakia
(sasoia denean) – Etxeko azkenburuak.
------

ESTABLEZIMENDUAK

187

1893an ireki zuten jatetxe hau familia bereko hirugarren eta laugarren belaunaldiek kudeatzen
dute gaur egun. Arabako lautadako jatetxerik enblematikoenetakoa da, eta ehizakietan, sasoiko
produktuetan, perretxikoetan… dago espezializatuta...
-----Eguneko menua: 11 € / Karta: 35 € / Asteburuko menua: 13 €
Ordutegia: 10:00-23:00

9M

SAMANIEGO

ZER IKUSI
ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIAK
BAIGORRI
Ctra. Vitoria-Logroño, km 53 - Samaniego / T. 945 609 420 / www.bodegasbaigorri.com

Errioxa jatorri-deiturako ardoaren ekoizpena eta merkaturatzea
-----Baigorri gorria – Zuria, upelean hartzitua – Mahats-bilketako beltza – Ondua – Belus erreserbako
beltza – Garnatxa beltza – «De garaje» beltza - «B70» beltza
-----Enoturismorako prestatutako upategi ikusgarria. Jatetxea, begiratokia, dastaketa-gela eta abar ditu.
Eraikinak egitura berezia dauka, grabitatean oinarritua, sistema horixe erabiltzen baitu ardoak egiteko.
-----Ordutegia: 11:00 eta 13:00 / Itxita: igandeetan

BELLO BERGANZO
Buencerrada, 10 - Samaniego / T. 945 609 299 / www.bodegabelloberganzo.com

Errioxa jatorri-deiturako ardoaren ekoizpena eta merkaturatzea
-----Heredad de Berganzo gaztea eta ondua – M. Bello berezia eta zuria
-----Urteko sasoiaren arabera, ardoa egiteko prozesuaren fase bat edo beste bat bisitatzen da (inausketa,
intsuldaketa…). Amaieran, dastaketa eta mokadua egiten dira. Taldeentzat, upategian jateko aukera dago.
-----Ordutegia: igandeetan 10:00-13:00 / astelehenetik larunbatera 10:00-19:00 (ordua eskatuta) / Itxita: igandeetan

OSTATU
Ctra. Vitoria, 1 - Samaniego / T. 945 609 133 / www.ostatu.com

Upategia – Kalitateko ardoen ekoizpena
-----Ostatu zuria – Ostatu beltza – Ostatu gorria – Ostatu ondua – Ostatu erreserbakoa – Lore de Ostatu
hautatua – Laderas de Ostatu – Gloria de Ostatu – Enoturismo-zerbitzuak eta wine taberna
-----Arabako Errioxaren bihotzean dagoen familia-upategi honek bisitak antolatu eta hiru ardo dastatzeko
aukera eskaintzen du. Mokadua egiteaz gain, botila bat ardo ematen du opari. Kostua l2,50 €-koa da
pertsonako.
-----Ordutegia: Lunes a viernes de 8:00-14:00/15:30-19:00 / Sábados 10:30-18:30 / Domingos y festivos sólo
mañanas (10:30 a 13:30)

PASCUAL BERGANZO
Matarredo de abajo, 8 - Samaniego / T. 945 623 337 / www.pascualberganzo.com

Ardo-ekoizpena eta -merkaturatzea
-----Urteko ardoak eta autore-ardoak: Bastiturri, Alútiz eta Raíces de oro
-----Upategia 1980an sortu bazen ere, familia sortzailearen ardo-tradizioa XVI. mendetik dator. Eraikinak
hiru mendetan egindako instalazioak ditu: harrizkoa (XVII. mendekoa), hormigoizkoa (XX. mendekoa) eta
altzairu herdoilgaitzeko andelak (XXI. mendekoak).
-----Ordutegia: ordua eskatuta
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PASCUAL LARRIETA
Camino Santa, 5 - Samaniego / T. 945 609 059 / www.pascuallarrieta.com

Ardo-ekoizpena eta -merkaturatzea
-----Ardo beltz gaztea – Ondua – Ondu hautatua – Erreserbakoa – Erreserba handikoa
-----Familia bereko laugarren belaunaldiak zuzentzen du gaur egun upategia. Bisitatu eta ardoak dastatzeko
aukera ematen du. Ardoekin batera hartzeko, aperitibo aukera handia dago.
-----Ordutegia: 10:00-13:00 eta 15:00-18:00 (ordua eskatuta)

5B

SANTURTZI

NON JAN
JATETXEAK
EL PALACIO
Avda. Cristobal Murrieta, 27 - Santurtzi / T. 94 493 41 00 / www.urhpalaciodeoriol.com

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Ahuntz-gaztaren entsalada – Bakailaoa Bizkaiko erara – Txerrikume-bonboia tomate- eta ezkaikonpota gozoarekin – Idi-buztanaren lauza ardo beltzaren saltsarekin eta patata bioletaren
kremosoarekin
-----Palacio de Oriol hotelaren jatetxean dago. 1906ko eraikina da eta monumentu historiko izendatuta dago.
Ibaizabalen itsasadarraren ezkerraldean dago, bokalean bertan, badiara begira.
-----Karta: 30-35 € / Eguneko menua: 15 € / Asteburuko menua: 29 € / Dastatzeko menua: 30 €-tik aurrera
Ordutegia: 13:30-15:30 eta 20:30-22:30 (ostiraletik igandera 23:00ak arte)

EL PARQUE
Murrieta, 8 - Santurtzi / T. 94 474 15 33

Euskal sukaldaritza tradizionala, ukitu modernoekin
-----Bakailaoa Bizkaiko erara – Lupia Bilboko erara – Bakailao-tortilla – Olagarroa txingarretan erreta
Arabako patatarekin – Legatza Ondarroako erara – Txuletoia harrian
-----Santurtziko parkean dago eta euskal sukaldaritza tradizionala eskaintzen du. Era berean, askotariko
azkenburuak eta etxean egindako izozkiak dasta daitezke egun osoan.
-----Eguneko menua: 14 € / Karta: 25 € / Asteburuko menua: 20 € / Menu berezia: 29-39 €
Ordutegia: 13:00-16:00

LA OFICINA DE TXUTXI
Pza. Juan José Mendizabal, 8 - Santurtzi / T. 94 483 24 23 / www.laoficinadetxutxi.com

Euskal Herriko eta Mediterraneoko sukaldaritza tradizionala
-----«A feira» olagarroa – La Oficina zapoa – Itsasoko lupia tenperatura baxuan – Presa iberikoa Pedro
Ximenezekin – Amatxu azpizuna Nafarroako piperrekin
-----Lehen «La Oficina de los Portuarios» jatetxea zegoen lekuan dago gaur egun 25 lagunentzako lekua
duen taberna-jatetxe hau. Ardo-kartaz gain, koktelgintza espezializatua ere eskaintzen du.
-----Eguneko menua: 13,50 € / Karta: 35-40 € / Menu exekutiboa: 21,50 €
Ordutegia: 10:00-00:00 (ostiraletan 02:00ak arte) / larunbatetan 12:00-02:00 / igandeetan 12:00-00:00 / Itxita:
igande gauetan.
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MAISU
Mamariga, 137 - Santurtzi / T. 94 483 78 80

Sukaldaritza tradizionala
-----Itsaskiz betetako piperrak – Abere larriaren azpizuna plantxan – Tripakiak eta hankak Gaztelako
erara – Bildots errea - Goxua
-----Erabat irisgarria den Santurtziko lehen jatetxea da, braillera itzulitako karta eta guzti. 60 lagunentzako
lekua du. Metrotik 50 metrora eta Serantes mendirako bidetik 100 metrora dago.
-----Eguneko menua: 10,50 € / Karta: 30 € / Menu berezia: 28,75 €
Ordutegia: 08:00-23:00 (ostiral eta larunbatetan 01:30era arte)

MANDANGA / EL HOGAR DEL PESCADOR
Puerto Pesquero - Santurtzi / T. 944 610 211 / www.hogardelpescadorsanturce.es

Marinel erako sukaldaritza tradizionala / Erretegia
-----Txirlak saltsa berdean edo plantxan – Antxoak kaxolan – Arrainak txingarretan erreta – Sardinak
txingarretan erreta – Legatza saltsa berdean txirlekin eta kokotxekin – Txipiroi handiak beren tintan
-----Mandanga ere esaten dioten jatetxe hau familia-negozioa da. Duela mende erdi ireki zuten Arrantzaleen
Kofradiako eraikinean, portuan bertan. 100 lagunentzako lekua du, terraza ere kontuan hartuta.
-----Karta: 40-45 €
Ordutegia: 13:30-16:00 eta 20:00-23:00 / Itxita: igande arratsaldeetan

SOTAVENTO
Vapor Habana, 3 - Santurtzi / T. 94 483 71 62 / www.JATETXEAKotavento.com

Sukaldaritza tradizionala
-----Santurtziko antxoak – Hegalaburra Zallako tipularekin – Antxoak berakatzekin, dastatzeko – Txipiroi
handiaren txibierroak – Idi-txuletoia
-----Andoni Aldasorok eta Jon Bilbaok zuzentzen dute negozioa. Guztira 63 lagunentzako lekua duten bi
jangela ditu, eta 100 erreferentzia baino gehiago biltzen dituen ardo-karta.
-----Eguneko menua: 13,80 € / Karta: 40 € / Asteburuko menua: 30,30 € / Dastatzeko menua: 33,80 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 21:00-23:30 / Itxita: igande gauetan

SUHARRI
Itsasalde, 4 - Santurtzi / T. 94 611 30 01 / www.JATETXEAKuharri.es

Euskal sukaldaritza
-----Zainzuri ekologikoak urdaiazpikoarekin, otarrainxkekin eta hiru koloretako ozpin-olioarekin – Bildotshazikontxoak boletus edulisekin – Begihandia txingarretan erreta Lodosako piperrekin, berakatzarekin
eta tipularekin – Idi-txuletoia – Bildots-txuletak
-----Los Pedrocheseko iberikoak eta txingarretan erretako haragiak eta arrainak dira portutik hurbil dagoen jatetxe
honen jakirik ezagunenak. Ardo-karta oparoaz gain, terraza eta 40 lagunentzako jangela ere eskaintzen ditu.
-----Eguneko menua: 15,95 € / Karta: 35 € / Txuletoi-menua: 32 € / Menu berezia: 40-80 €
Ordutegia: 12:30-16:00 eta 21:00-23:00 (ostiral eta larunbatetan 00:00ak arte)

PINTXO-TABERNAK
AMETZA
Juan José Quintana, 2 - Santurtzi / T. 94 612 38 65

Pintxoak, hanburgesak, plater konbinatuak
------
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Barrengorriak plantxan – Gildak – Minitortilla beteak – Burruntzi-pintxoak
-----Ametzak pintxoak, kaxolak, plater konbinatuak, sandwichak, hanburgesak, etxeko azkenburuak eta
askotariko ardo-karta eskaintzen ditu, besteak beste. Burruntzi-pintxoak eta sartenekoak ere bai.
-----Ordutegia: 08:00-15:00 eta 18:00-23:00 (ostiral eta larunbatetan 01:00a arte)

EL PARQUE
Murrieta, 8 - Santurtzi / T. 94 474 15 33

Pintxoak
-----Barazkitxoz betetako kuiatxoa gazta-kremarekin eta tomate-marmeladarekin – Barazki-sandwich
erregosia bularkiarekin edo tortilla frantziarrarekin – Askotariko tortillak – Mango-erruloa
hirugiharrarekin eta tipularekin
-----Santurtziko parkean eta portutik hurbil dagoen taberna honek pintxo- eta sandwich-eskaintza zabala
du, jatetxeko karta tradizionala osatzeko.
-----Ordutegia: 06:00-00:00

LA OFICINA DE TXUTXI
Pza. Juan José Mendizabal,8 - Santurtzi / T.: 94 483 24 23 / www.laoficinadetxutxi.com

Pintxo-taberna eta jatetxea
-----Otarrainxka-carpaccioa – Atun-tatakia bi texturatan – Olagarro- eta onddo-broxeta – Bakailaoz
betetako tomatea – Txangurru gainerrea
-----Garai batean eraikin honetara (Portuko langileen bulegora) jotzen zuten itsasontzietan lana bilatzeko.
Gaur egun, berriz, jendea bazkaltzera joaten da, dela jangelan plater eta mahai-tresnekin, dela barran,
pintxo sarituak dastatzera.
-----Ordutegia: 10:00-00:00 (ostiraletan 02:00ak arte) / larunbatetan 12:00-02:00 / igandeetan 12:00-00:00

MAISU
Mamariga, 137 - Santurtzi / T. 94 483 78 80

Pintxoak
-----Hegaluze-zatia tomatearekin – Bakailaoa arrautza-irinetan pasatuta – Urdaiazpikoz eta
gaztaz betetako tortilla berakatz txikiekin – Gula- eta ganba-nahaskia – Bakailao gatzgabetua
berakatzarekin eta perrexilarekin
-----Maite eta Susana ahizpek aitaren bideari jarraitzen diote; izan ere, herrian oso maitatua eta oroitua
den Isaias Tejerinaren alabek platerean nahiz pintxotan jaten ematen jarraitzen dute Mamarigako
taberna-jatetxe honetan.
-----Ordutegia: 08:00-23:00 (ostiral eta larunbatetan 01:30era arte)

13G

SEGURA

NON JAN
JATETXEAK
IMAZ
Kale Nagusia, 27 - Segura / T. 943 801 025 / www.hotelimaz.com/Jatetxea
Cocina tradiciona

-----Etxeko frijituak – Segurako babarrunak (sasoia denean) – Txipiroi beteak beren tintan – Tenperatura
baxuan egindako sekretu iberikoa patata-purearekin eta ardo-erredukzioarekin – Etxeko azkenburuak
------
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Jatetxeak 80 urte inguruko historia du eta gaur egun familiako 3. belaunaldiak zuzentzen du.
Berrikitan zaharberritu dute, eta hotel-jatetxe bihurtu.
-----Eguneko menua: 11,50 € / Karta: 25-30 € / Asteburuko menua: 21,50 €
Ordutegia: 13:00-15:15 eta 20:30-22:30 / Itxita: astelehenetan

DONDE COMPRAR
GOURMET DENDAK
ONDARRE
Zurbano kalea, s/n - Segura / T. 943 800 326 / www.divinoleza.com

Segurako eta inguruko produktuak
-----Baserriko frutak, barazkiak eta lekaleak – Xarkuteria, arrautzak, kontserbak – Sagardo naturalak –
Idiazabal gazta
-----Erdi aroko hirigunearen bihotzean dagoen denda moderno eta dotorea. Inguruko baserrietako
barazkiak, frutak eta lekaleak, Idiazabal gazta eta beste delicatessen batzuk aurkituko ditugu bertan.
-----Ordutegia: 09:00-13:00 eta 17:00-20:00 / larunbatetan 09:00-14:00

ZER IKUSI
GAZTANDEGIAK
ONDARRE
Beheko Arrabal, s/n - Segura / T.: 943 801 664 / www.nekatur.net/ondarre

Landa-turismoa eta gaztandegia
-----Gazta
-----Segura Erdi Aroko herri xarmagarriaren inguruan dagoen Ondarre gaztandegiak instalazioetarako
bisita gidatuak eskaintzen ditu eta gazta dastatu eta abereak ukitzeko aukera eman, besteak beste.
-----Bisitaren prezioa: 6 € helduek (< 12 urte doan)
Ordutegia: 10:00-13:00 / 16:00-20:00

6C

SONDIKA

NON JAN
JATETXEAK
IZARZA
Izarza bidea, 48 - Sondika / T. 94 543 82 73 - 688 638 897 / www.izarza.com

Sukaldaritza tradizionala, ukitu modernoekin
-----Ahate-magreta tipula-saltsarekin, Pedro Ximenezekin eta piper gorrien konfiturarekin – Bakailao
sueztitua kuiaren pil-pilean porrusalda-purearekin eta perrexil-kurruskariarekin
-----Jatetxe ikusgarria da eta landa-eremuan dago, Bilbotik 10 minutura autoan. Sukaldaritza tradizionala
eskaintzen du, ukitu modernoekin eta aurkezpen zainduarekin. Ezin aproposagoa bilkura eta
ekitaldietarako.
-----Eguneko menua: 20,50 € / Karta: 25 € / Menu bereziak: 27 € / Haurrentzako menua: 15 €
Ordutegia: igandetik ostegunera 13:00-16:00 / ostiral eta larunbatetan 13:00-16:00 eta 21:00-23:00.
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ZER IKUSI
EKOIZLEAK
TXORIERRI GARAGARDOAK
Txorierri Etorbide, 46, P8 - Nave I - Sondika / T. 629 312 690 / www.txg.eus

Artisau-garagardoaren ekoizpena
-----American blonde ale – Golden ale – Extra special bitter – Ambar altbiers
-----Hurbileko osagaiak erabiltzea da garagardotegi honen ezaugarria: Arabako garagarraren malta
eta bertan ekoitzitako lupulua, nekazaritza jasangarriaren metodoak errespetatuz. Ez dute
pasteurizatzen eta ez dute azukrerik eransten.
-----Ordutegia: ostiraletan 16:30-19:30

5B

SOPELA

NON JAN
PINTXO-TABERNAK
SOPELAKO BATZOKIA
Akilino Arriola, 1 - Sopela / T. 94 602 51 51

Pintxo-taberna
-----Hegaluzea antxoekin – Askotariko tortillak – Piperrak – Iberikoak – Sandwich bereziak
-----Sopela erdian bertan dagoen establezimendu honek pintxo- eta mokadu-aukera zabala eskaintzen
du, barrualdean nahiz terraza estalian jateko. Haurrentzako gunea ere badauka.
-----Ordutegia: 09:00-23:00 / Itxita: igande arratsaldeetan

VÖLKER PAULANER
Akilino Arriola, 7 - Sopela / T. 94 676 43 16

Pintxo-taberna
-----Patata-, urdaiazpiko- eta gazta-tortillak – Atuna oliba beltzaren ogiarekin – Triangelu begetala – Foiea
ahuntz-gaztarekin eta ahabiekin mahaspasa eta intxaurdun ogi gainean
-----Alemaniar erako jatetxe-taberna-garagardotegia. Nazioko eta nazioarteko garagardoen aukera zabala
izateaz gain, Alemaniako janaria ere eskaintzen du, hala nola saltxitxak, ukondoa, ketuen entsalada eta abar.
-----Ordutegia: 08:00-22:00 (ostiral eta larunbatetan 01:00a arte) / Itxita: astelehenetan

4C

S O P U E RTA

NON JAN
JATETXEAK
MENDIONDO
Barrio Revilla, 1 - San Martín de Carral - Sopuerta / T. 94 650 44 52 / www.mendiondo.com

Sukaldaritza tradizional eguneratua
-----Aborin-txipiroi garbiak tipula karamelutuarekin eta tinta finarekin – Itsasoko zapoaren gutiziak
egurretan erretako piper gorrien kremaren gainean eta perrexil-infusioarekin – Enkarterrietako abere
larriaren txuleta
------
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Enkarterrien eskualde ikusgarriko eremu naturalean dagoelarik, familia-jatetxea da Mendiondo. Tratu
hurbila, sukaldaritza tradizional eguneratua eta ardo-eskaintza zaindua dira bertako ezaugarri nagusiak.
-----Karta: 45-50 € / Hitzartutako menuak
Ordutegia: 13:30-15:30 / larunbatetan 21:00-23:00 / Itxita: astelehenetan

15 E

TOLOSA

NON JAN
JATETXEAK
BETI ALAI
Errementari, 6 - Tolosa / T. 943 673 381

Sukaldaritza tradizionala
-----Beti-Alai entsalada epela – Zapo- eta otarrainxka-broxeta – Azpizuna foiearekin boilur-saltsan – Trufatarta txokolate zuriarekin eta laranja-saltsarekin
-----Tolosako hirigune historiko betean, batez ere aste barruko menua lantzen du Beti-Alaik. Tolosako
produktuak zaintzen ditu, hala nola babarrunak. Barran pintxo tradizionalak daude eskura.
-----Eguneko menua: 12 € / Karta: 40 € / Asteburuko menua: 18 €
Ordutegia: 13:00-15:00 eta 20:30-23:00 / Itxita: astelehen eta ostegun gauetan

BOTARRI
Oria kalea, 2 - Tolosa / T. 943 654 921 / www.botarri.com

Sukaldaritza tradizionala, autore-ukituekin
-----Etxeko foie-terrina 3 hornigairekin – «Tximistarri» hegaluze-entsalada – Bakailaoa parrilan piperminaren
olio errearekin – Olagarro errea purearekin eta alga-olioarekin – Txuletoia parrilan lurrezko platerean
-----Gipuzkoako parrila-txapelduna den Txemari Esteban txingarretan egindako haragi eta arrainetan
espezializatu da. Jatetxe xarmagarri hau orotariko menuengatik eta kalitatearengatik ere bada ezaguna.
-----Eguneko menua: 14 € / Karta: 30-40 € / Asteburuko menua: 24 € / Dastatzeko Tolosa menua: 29,50 € /
Haurrentzako menua: 8,50 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:30-22:30 / Itxita: igande gauetan

EL FRONTÓN
San Francisco, 4, 1º piso - Tolosa / T. 943 652 941 / www.restaurantefronton.com

Sasoiko sukaldaritza tradizionala, autore-ukituekin
-----Tolosako babarrunak beren sakramentuekin – Baserriko arrautzen kremosoa babatxo freskoekin,
udaberriko perretxikoekin eta foie-dadoekin – Txipiroi beteak beren tintan - «Goya» behi-azpizuna
hornigaiekin
-----Tolosa erdi-erdiko jatetxe honetan, Roberto Ruizek sasoiko eta hurbileko produktuak lehenesten ditu,
Tolosako babarrunen bertsio ospetsutik hasita.
-----Karta: 50 € / Tolosa menua: 38 € (edaria aparte) / Beotibar menua: 48 € (edaria aparte)
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:30-23:00 / Itxita: astelehenetan egun osoz eta igandetik ostegunerako gauetan

ERRETEGIAK
CASA NICOLÁS
Zumalakarregi Pasealekua, 6 - Tolosa / T. 943 654 759 / www.asadorcasanicolas.com

Tolosako erretegi tradizionala
------
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Abere zaharraren txuleta parrilan – Jabugo solomoa – Bakailao fresko frijitua tipularekin –
Antxoak oliba-olio birjinetan – Piper gorri konfitatuak
-----Pedro eta Xabier Ruiz aita-semeak Tolosako erretegi klasiko honetako 2. eta 3. belaunaldia dira. Abere
zaharraren txuletoia da bertako platerik ezagunena. Lurpeko ardo-upategi ikusgarria dauka.
-----Karta: 65 € - 75 €
Ordutegia: 13:15-15:30 eta 20:30-22:15 / Itxita: igande gauetan

CASA JULIÁN
Santa Klara, 6 - Tolosa / T. 943 671 417 / www.casajuliandetolosa.com

Txuletoian espezializatutako erretegia
-----Tuterako kukuluak – Nafarroako zainzuri bereziak – Pikillo-piperrak labean – Abere zaharraren
txuletoia parrilan – Tolosako teilak eta zigarretak
-----Tolosako erretegi mitiko eta xarmagarri honetan hasi ziren erretzen Alejandro Goyaren behi
zaharraren txuletak. Gaur egun Matias Gorrotxategik zuzentzen du eta jendearen aurrean erretzen
ditu haragiak parrilan.
-----Karta: 80 €-90 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:30-22:30 / Itxita: igande gauetan

SAGARDOTEGIAK
EGUZKITZA
Usabal auzoa, 25 - Eguzkitza baserria - Tolosa / T. 943 672 613 / www.sidreriaeguzkitza.com

Sagardotegi tradizionala
-----Bakailao-tortilla – Bakailao frijitua piper berdeekin – Bakailao frijitua tomatearekin – Txuleta –
Gazta, irasagarra eta intxaurrak
-----Tolosaren erdigunetik 15 minutura oinez eta sagardogintzako tradizio luzea duen familia baten
zuzendaritzapean, Eguzkitzak sasoian irekitzen du, sagardotegiko menua eta etxean bertan
Tolosaldeko sagarrez egindako sagardoa eskaintzeko.
------

Sagardotegiko menua: 27 €
Ordutegia: asteartetik larunbatera 20:00-22:00 / ostiral, larunbat, igande eta jaiegunetan 14:00-15:30 / Itxita:
astelehenetan

ISASTEGI
Aldaba Txiki auzoa - Tolosa / T. 943 652 964 / www.isastegi.com

Sagardotegi tradizionala
-----Bakailao-tortilla – Bakailao frijitua piper berdeekin – Txuleta – Idiazabal gazta, irasagarra eta
intxaurrak – Bildotsa (aurrez eskatuta)
-----Lasa familiak zuzentzen du sasoian (urtarrilaren erdialdetik maiatzaren erdialdera) baizik irekitzen
ez duen sagardotegi tradizionala hau. Landa-eremu ederrean dago, Aralarko eta Aizkorriko
mendilerroetarako ikuspegiarekin.
-----Sagardotegiko menua: 25 €-tik 30 €-ra
Ordutegia: 20:00-00:00 / larunbatetan 14:00-18:00 / Itxita: igandeetan

PINTXO-TABERNAK
DENAK
Igaralde 4, behea - Tolosa / T. 943 671 627

Pintxoak, ogitartekoak, hanburgesak eta entsaladak
------
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Baliarrain entsalada – Mari ogitartekoa – Eguzkilore ogitartekoa – Anboto hanburgesa – Aizkorri
hanburgesa
-----Erdigunetik urrun eta terraza bizi-biziarekin, Denak gazte-giroko taberna da. Prezio-kalitate erlazio
zaindua eta izaera informala ditu. Ekitaldiak antolatzen ditu urtean zehar..

IKATZA
Plaza Berria, 6 - Tolosa / T. 943 674 913

Pintxoak, anoak, ogitartekoak…
-----Txipiroiz betetako piperrak – Bakailaoa tomatearekin – Onddo-budina – Txipiroiak – Bakailao-tortilla
-----Familia-giroko taberna da. Pintxoak ez ezik, eguneko menua, plater konbinatuak eta bertako
espezialitate handia (era guztietako ia 30 ogitarteko) aurkituko ditugu.

ORBELA
Errementari, 10 - Tolosa / T. 943 016 780

Sukaldaritza tradizionala
-----Legatz-kokotxak – Bakailaoz betetako kuia – Onddo-bricka – Muskuiluz betetako txipiroia –
Txangurruz betetako habia
-----Arostegieta kaletik ere sartzeko moduan, Orbela pintxo-taberna Tolosako hirigune historikoaren
bihotzean dago. Sukaldeko jakiez eta barrako pintxoez gain, plater konbinatuak ere eskaintzen ditu.
-----Ordutegia: 08:00 – 01:00

TRIANGULO
Triangulo Plaza - Tolosa / T. 943 244 231

Pintxo-taberna
-----Porru-pastel gainerrea ali-oliarekin eta piperrekin – Barrengorriak saltsan – Txipiroi frijituak – Tomate-,
antxoa eta bokarta-tartarra Ibarrako piperren ozpin-olioarekina
-----Tabernak kokaleku estrategikoa dauka, Alde Zaharraren eta San Frantzisko pasealekuaren artean.
Sukaldaritza informala eskaintzen du: askotariko pintxoak, entsaladak, anoak eta ogi txigortu berriaz
egindako ogitartekoak.
-----Ordutegia: 08:00-23:00 / larunbat eta igandeetan 01:00a arte

NON EROSI
GOURMET DENDAK
MUÑAGORRI CARNICERÍA
Pablo Gorosabel, 5 - Tolosa / T. 943 672 243 / www.munagorriharategia.com

Harategiko produktuen ekoizpena eta salmenta
-----Odolkiak – Mondejuak – Txistorrak – Labeldun haragia
-----Hirigune historikoan bertan, Muñagorri eskualdeko harategi enblematikoenetako bat da. Lehiaketa
eta azoketan sariak eskuratu dituzten txistorrak, txorizoak eta odolkiak egiten ditu.
-----Ordutegia: 08:30-13:30 eta 16:30-20:30 / Itxita: igandeetan

LUR-LAN BISTROT
Plaza Berria - Tolosa / T. 943 243 339 / www.lurlan.org

Euskal produktuen salmenta
------
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Gazta (Idiazabal, Erronkari...) – Hestebeteak (El Bordon, Basatxerri…) – Kontserbak, olioak, Tolosako
babarrunak…
-----Donostian ere badagoen Lur-Lan hainbat ekoizlek (nekazariek, gaztagileek, baserritarrek…) osatutako
taldea da. Beren produktua zuzenean saltzen dute dendan, bitartekaririk gabe.
------

Ordutegia: astelehenetik larunbatera 10:00-16:00 eta 18:00-22:00 (ostegun, ostiral eta larunbatetan 00:00ak arte)
/ Itxita: igandeetan eta astelehen arratsaldeetan

GOZOTEGIAK
ECEIZA
Rondilla 34 y San Francisco, 8 - Tolosa / T. 943 655 161 / www.pasteleriaeceiza.com

Gozogintza tradizionala, dimentsio osoan
-----Tolosako teilak eta zigarretak – Bonbak, gurinezko croissantak, gurin eta almendrazko pastak,
hostore-pastelak…
-----Nicolas Eceizak 1924an sortu eta haren seme Luisek (Tolosako «teilak eta zigarretak» asmatu zituen
horrek) jarraitu zion negozioari. Gaur egun familiaren hirugarren belaunaldiaren esku dago.
-----Ordutegia: astelehenetik larunbatera 07:30-20:15 / igande eta jaiegunetan 08:00-20:00
Itxita: astelehen arratsaldeetan (Rondillako denda soilik)

IBAÑEZ-GOZONA
Pablo Gorosabel, 40 - Tolosa / T. 943 651 835

Artisau-okindegia eta -gozotegia
-----Ogi egin berria – Gozogintza miniaturan – Tarta pertsonalizatuak – Errege-erroska…
-----1973an, duela mende erdi inguru, sortu zenetik hona, Ibañez-Gozona artisau- eta familia-gozotegiak
Tolosako txokolategintza- eta gozogintza-tradizioari eusten dio.
-----Ordutegia: 06:30-21:00 / Itxita: astelehen arratsaldeetan

RAFA GORROTXATEGI
Polígono Usabal, 14 - Tolosa / T. 943 890 306 / www. rafagorrotxategi.eus

Artisau-gozogintza eta -pastelgintza
-----Tolosako teilak eta zigarretak – Gorrotxak – Artisau-turroiak – Ostalaritzako eta jatetxeetarako
tartak eta gozogintza
-----Rafa Gorrotxategik (gaur egun bakarrik) familiaren gozogintza-tradizioari eusten dio Tolosako gozotegi
berrian. Telefonoz eskatu eta zuzenean jasotzeko aukera dago.
-----Ordutegia: 09:00-13:00 eta 16:00-19:00 / Itxita: larunbat eta igandeetan

SAIZAR
Iurre Auzoa, 14 - Tolosa / T. 943 671 649

Artisau-gozogintza
-----Artisau-opilgintza – Hostore-pasteltxoak eta -tartak
-----Gozotegi honek lantegi propioa ez ezik, bi hamarkadatik gorako eskarmentua ere badu hostoreak
(etxeko espezialitatea) eta era guztietako gozokiak egiten, Tolosako tradiziorik garbienean.
-----Ordutegia: 08:00-13:00 eta 16:00-20:00 / Itxita: igande arratsaldeetan
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ZER IKUSI
EKOIZLEAK
TOLOSAKO BABARRUN ELKARTEA
(TOLOSAKO BABARRUN EKOIZLEEN ELKARTEA )
San Esteban Auzoa, 29 - (Laskorain Goikoa Ind.) - Tolosa / T. 943 650 253 / www.alubiasdetolosa.com

Babarrunaren ekoizpena eta merkaturatzea
-----Tolosako babarruna
-----1994an sortu zen, bertako babarruna babestu, identifikatu eta nabarmentzeko asmoz. Jatorri- eta kalitatebermea dituen produktua eskaintzen dute, ekoizlearentzako kontraprestazio ekonomiko duinarekin.
-----Ordutegia: astelehenetik ostiralerako goizetan, ordua eskatuta / Itxita: larunbat eta igandeetan

9F

UBIDE

ZER IKUSI
GAZTANDEGIAK
PAGOBIETA
Bº Magdalena, 52 - 1ºC - Ubide / T. 669 179 634 / www.gorbeiacentralpark.com

Idiazabal jatorri-deiturako gaztaren ekoizpena
-----Idiazabal gazta – Gazta-krema – Bildots-esnez egindako xaboia
-----Urtarriletik uztailera, Pagobieta ezagutu egin daiteke, ordu eta erdi eta bi ordu bitartean irauten duen
bisita batean. Gazta egiteko prozesu osoaren berri jasotzeaz gain, ardi latxaren inguruko guztiak ere
ezagutzen dira.

10H

U L I B A R R I - GA N B OA ( A R RAT Z UA - U B A R R U N D I A )

NON JAN
JATETXEAK
ERPIDEA
Arratzua-Ubarrundia - Ulibarri-Ganboa / T. 945 299 976

Sukaldaritza tradizionala, ukitu modernoekin
-----Barazki natural salteatuak urdaiazpiko iberikoarekin – Norvegiako bakailaoa entsaladaren, algen
eta boilurraren ozpin-olioaren gainean – Ahate-magreta eta -foiea txingarretan erreta kaneladun
fruta-konpotarekin
-----Uribarri Ganboako urtegian dago, Arabako «barnealdeko itsasoan», gasteiztarrek asteburuetan eta
uda aldean ihesaldiak egiteko erabiltzen duten natura-gune ikusgarrian. Bi terraza eta aparkaleku ditu.
-----Eguneko menua: 39 € (dastatzeko menua) / Karta: 40 € / Asteburuko menua: 39 € (dastatzeko menua)
Ordutegia: 11:15etik itxi arte / Itxita: astelehenetan (jaiegunetan izan ezik)

PINTXO-TABERNAK
ERPIDEA
Arratzua-Ubarrundia - Ulibarri-Ganboa / T. 945 299 976

Jatetxea eta Pintxo-taberna
------
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Bakailao-zatia potxen gainean otarrainxkekin eta errukula frijituarekin (2012ko «Green Capital»
pintxorik onena) – Kantauriko bokartak cassé tomatearen gainean – Foiea plantxan mahats- eta
sagar-marmeladarekin
-----Erpideak lehengai onez egindako mokadu klasikoak eskaintzen ditu, ukitu berritzailearekin. Hainbat
sari irabazi ditu Arabako eta Euskal Herriko lehiaketa eta txapelketetan.
-----Ordutegia: 11:15etik itxi arte

6B

URDULIZ

NON JAN
JATETXEAK
AYOBERRI
Mendiondo, 5 - Urduliz / T. 94 676 42 57 / www.ayoberrisagardotegia.net

Sagardotegia eta Sukaldaritza tradizionala
-----Bakailao-tortilla – Ayoberri bakailaoa – Zapoa plantxan – Abere larriaren txuleta txingarretan
erreta – Etxeko azkenburuak
-----1937an eraiki eta ondoren zaharberritutako baserri batean dago sagardotegi hau. Astelehenetik
igandera, sagardotegiko menuak eskaintzen dituzte, astelehenetik ostiralera eguneko menua eta,
asteburuetan, askotariko karta ere bai.
-----Eguneko menua: 12 € / Karta: 30 € / Menu exekutiboa: 18 € / 2 lagunentzako txuletoi-menua: 55 €€
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:30-23:00

ZER IKUSI
EKOIZLEAK
ETXEANDIA GARARDAUAK
Antsonekoa, 2 - Igeltzera Industrialdea 12 (Fase A) - Urduliz / T. 605 707 985 / www.etxeandia.biz

Garagardoaren ekoizpena eta ontziratzea. Lupulua lantzen dute
-----Garagardoa – Garagardoa egiteko lupulua eta lehengaiak
-----Etxeandiak 10 minutuko bisita libreak eskaintzen ditu, dastaketa egiteko aukera eta guzti, edota
90 minutuko bisita osatuagoak, 4 garagardo dastatuta. Garagardoa egiten ikasteko ikastaroak ere
antolatzen dituzte (ikusi webgunean).
-----Ordutegia: ostiraletan 09:00-20:00, edota ordua eskatuta (taldeentzat)

16C

U R N I E TA

NON JAN
JATETXEAK
K10 HOTELA
Erratzu poligonoa - Urnieta / T. 943 337 357 / www.hotelk10.com

Sukaldaritza informala
-----Oilasko-entsalada Idiazabalekin eta ogi-txigorkiekin – Ahuntz-gaztaren entsalada epela tomate
deshidratatuarekin – Eguneko arrain freskoa – Idiazabal gazta
-----Urnietan berriki eraiki den hoteleko jatetxea da. Era informaleko kartan askotariko entsaladak,
hanburgesak, sandwichak, ogitartekoak… eskaintzen dira.
-----Eguneko menua: 12,50 € / Karta: 15 € / Asteburuko menua: 21 € / Eguneko platera: 9 €
Ordutegia: 13:00-16:00 / 20:00-23:00

ESTABLEZIMENDUAK
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OIANUME
Ergoien auzoa, 18 - Urnieta / T. 943 556 683 / www.oianume.com

Sukaldaritza tradizionala, autore-ukituekin
-----Zapo-, txirla- eta otarrainxka-entsalada epela – Ganbak plantxan – Zapoa parrilan – Txuletoia
txingarretan erreta – Idiazabalgo gazta-tarta
-----Jatetxe ikusgarria, astean zehar menuetan eta asteburuetan ospakizunetan espezializatutakoa.
Gunean, gainera, sagardotegi tradizionala, aparkalekua eta txikientzako jolas-gunea ere badaude.
-----Eguneko menua: 11 € / Karta: 35-40 € / Asteburuko menua: 29,90 € / Haurrentzako menua: 18 €.
Ordutegia: 13:00-16:00 / 20:00-23:00

PINTXO-TABERNAK
GURIA
Idiazabal, 46-48 - Urnieta / T. 943 005 648 / www.pensionguria.com

Sukaldaritza tradizionala
-----Pastak eta arrozak – Lekaleak – Askotariko entsaladak – Haragiak eta arrainak – Etxeko azkenburuak
-----Kartaz eta menuaz gain, jatetxeak kafetegi-eremu zabala ere badauka, goizean goiz irekitzen
duena, terraza eta guzti. Pintxoz ongi hornitutako barra eskaintzen du. Horretaz gain, ostatu
moderno bat ere bada.
-----Eguneko menua: 10,50 € / Asteburuko menua: 15,90 € / Plater konbinatuak: 7,50 €
Ordutegia: 13:00-15:30 / 20:00-23:00

SAGARDOTEGIAK
ELUTXETA
Oztaran bailara, 34 - Urnieta / T. 943 556 981 / www.elutxeta.com

Sagardotegi tradizionala
-----Bakailao-tortilla – Bakailao frijitua piper berdeekin – Entsalada – Saiheskia txingarretan erreta –
Txuletoia txingarretan erreta.
-----Sagardotegi tradizional hau natura betean dago. Sartzeko, upela itxurako ate ikusgarria zeharkatu behar
da. Urte osoan irekitzen du eta txuletaren ordez saiheskia eskatzeko aukera dago.
-----Sagardotegiko menua: 30 €
Ordutegia: 13:30-15:30 eta /19:30-23:00 / Itxita: astelehenetan

OIANUME
Ergoien auzoa, 18 - Urnieta / T. 943 556 683 / www.oianume.com/sidreria

Sagardotegiko menua
-----Bakailao-tortilla – Bakailao frijitua piper berdeekin – Legatz-kokotea – Txuletoia txingarretan
erreta – Gazta, irasagarra eta intxaurrak
-----Oianume guneko sagardotegia, jatetxe handia ere baduena. Sagardotegiko menu tradizionala eskaintzen
du, bertako upeletako sagardoarekin batera. Sagardoa botilan erosteko aukera ere badago.
-----Sagardotegiko menua: 28 €

Ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:00-23:00 / Itxita: sagardotegi-sasoian egunero irekita / urteko gainerako hiletan
asteburuetan irekita.
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NON EROSI
GAZTANDEGIAK
ADARRAZPI
Goiburu auzoa, 33 C - Urnieta / T. 647 445 641 / www.adarrazpi.com

Gazta-ekoizpena
-----Idiazabal gazta – Mamia – Gazta freskoa – Ardi-esne gordina – Esneko bildotsa
-----Donostiatik 15 minutura, Mikel Beldarrainek eta Inma Iriondok gazta egiteko prozesu osoa
erakusten dute. Baserrian bertan esneko bildotsa jateko aukera dago.
------

Ordutegia: bi orduko bisita / astelehenetik ostiralera 17:00etan / larunbat, igande eta jaiegunetan 12:00etan.

12E

URRETXU

NON JAN
PINTXO-TABERNAK
ZONA ZERO
Areizaga, 1 - Urretxu / T. 943 829 404

Pintxo-taberna
-----Barazki-txibierroak (asteburuetan soilik) – Kuiatxo betea – Haragiz betetako piperra saltsa
minarekin – Odolkiz betetako kaneloia – Askotariko anoak
-----Urretxun girorik handiena dagoen gunean, Zona Zero tabernak pintxo hotzen eta beroen aukera zabala
eskaintzen du eta, gainera, anoak, askotariko ardoak, kopak eta premium konbinatuak ere bai.
-----Ordutegia: 12:00-15:00 eta 18:00-02:00

9G

URRUNAGA (LEGUTIO)

NON JAN
JATETXEAK
URRUNAGA
Kurrua, 1 (Urrunaga) - Legutio / T. 945 465 785 / www.marisqueriaurrunaga.com

Marinel erako sukaldaritza eta parrila
-----Ganbak plantxak – Zigala-buztanak arrautza-irinetan pasatuta – Abakando-arroz saldatsua –
Bisigua parrilan – Galiziako abere larriaren txuletoia txingarretan erreta
-----Establezimendu honetan mahaikideak berak aukeratzen du sarrerako arrandegian erakusgai
dagoen arraina eta itsaskia, eta pisuaren arabera ordaintzen du, gero agerian dauden plantxetan
egin dezaten.
-----Karta: 40-45 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:00-23:00 / Ez du ixten

15C

USURBIL

NON JAN
SAGARDOTEGIAK
AGINAGA
Aginaga auzoa - Usurbil / T. 943 370 668 / www.aginagasagardotegia.com

Sukaldaritza tradizionala eta sagardotegiko menua
------

ESTABLEZIMENDUAK
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Bakailao-tortilla - Bakailao frijitua piper berdeekin – Txuletoia txingarretan erreta – Gazta,
irasagarra eta intxaurrak
-----Sagardotegi tradizionala da sasoian, eta erretegia urteko gainerako hiletan. Hotela, aparkalekua eta 300
laguneko edukiera duen jangela, ospakizunetarako.
-----Sagardotegiko menua: 30 €
Ordutegia: 13:30-15:30 eta 20:00-23:00 / Itxita: astelehenetan

SAIZAR
Kale Zahar, 39 - Usurbil / T. 943 364 597 / www.sidrassaizar.com

Sagardotegiko menua, euskal sukaldaritza tradizionala eta ikatz-parrila
-----Bakailaoa saltsa berdean – Bakailao frijitua tipularen eta piper berdearen kurruskariarekin –
Txuletoia txingarretan erreta –Buztana eta kokotea parrilan
-----Sagardotegia eraikin ikusgarri batean dago, fatxada Corten altzairuz eginda baitago. Aparkaleku
propioa dauka eta jakien eskaintza sagardotegiko menu tradizionalaz harago doa.
-----Karta-menua: 25-30 € / Haurrentzako menua: 14,95 €
Ordutegia: 13:00-16:30 eta 20:30-23:00 / Itxita: igande arratsaldeetan eta astelehenetan egun osoz

9M

VILLABUENA DE ÁLAVA / ESKUERNAGA

ZER IKUSI
ARABAKO ERRIOXAKO UPATEGIAK
ARABARTE
Ctra. Samaniego, s/n - Villabuena de Álava / T. 945 609 408 / www.arabarte.es

Ardoaren ekoizpena eta ontzea
-----Zuria – Gorria – Beltz gaztea – Ondua – Erreserbakoa – Erreserba handikoa – Autore-ardoa –
Arabarte marka
-----Ordua eskatuta, upategia bisitatzeko aukera dago. Upategiko jatetxeak frantziar erako inspirazioa
eta Euskal Herriko eta Errioxako tradizioa biltzen ditu. Toloñoko mendilerrorako ikuspegi ederra du.
-----Ordutegia: ordua eskatuta (945 609 270)

GARCÍA BERRUECO
La Lleca, 37 - Ctra. de Samaniego, s/n - Villabuena de Álava / T. 945 609 119

Errioxa jatorri-deiturako ardoaren ekoizpena, ontzea eta merkaturatzea, eta bisita gidatuak
-----García Huizi (urteko beltza) - García Berrueco (ondua, hautapenekoa)
-----Aurretiaz elkarlanean aritu izan diren tradizio handiko mahasti- eta ardo-ekoizleek sortutako
upategia da García Berrueco. Bisita gidatuak onartzen ditu, aurretiaz telefonoz eskatuta
-----Ordutegia: astelehenetik igandera 10:00-14:00 (ordua eskatuta)

HERMANOS FRÍAS DEL VAL
Herrerías, 13 - Villabuena de Álava / T. 656 782 712 / www.friasdelval.com

Ardoen ekoizpena eta salmenta
-----Hermanos Frías zuri gaztea – Viña el flaco (upelean hartzitutako zuria) – Hermanos Frías beltz gaztea
– Don Peduz beltz gaztea – Hermanos Frías ondua/erreserbakoa – Hermanos Frías Expresión
-----1969an inauguratu zuten familia-upategi ospetsu honek sari ugari jaso ditu. Gaur egun, familiako
bigarren belaunaldiak zuzentzen du negozioa. Instalazioetarako bisitak antolatzen ditu, ordua
eskatuta, amaierako ardo-dastaketa eta guzti.
-----Ordutegia: ordua eskatuta / Itxita: igandeetan
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IZADI
Herrería Travesía II, 5 - Villabuena de Álava / T. 945 609 086 / www.izadi.com

Ardo-ekoizpena eta -merkaturatzea
-----Izadi zuria, upelean hartzitua - Izadi Larrosa - Izadi ondua - Izadi El Regalo - Izadi Expresión
-----Bost solairuko upategia, ardoaren prozesua grabitate bidez egiteko. Bisita gidatuak eta gidatutako
ardo-dastaketa egin daitezke. Gainera, taldeek jatetxe osoa erreserba dezakete.
-----Ordutegia: bisita gidatuak, ordua eskatuta / astelehenetik ostiralera 11:00etan / larunbat eta igandeetan
11:00etan eta 13:00etan

LUIS CAÑAS
Ctra. Samaniego, 10 - Villabuena de Álava / T. 945 623 373 / www.luiscanas.com

Ardoaren ekoizpena eta merkaturatzea
-----Ardo zuria, beltz gaztea, ondua, erreserbakoa… Luis Cañas marka
-----Robert Parker «ardoaren guruak» eman dion puntuazio altua dela eta, turismoaren sektorean upategi
ospetsua da. Wine-taberna ere badu, eta, bisiten amaieran, ardo-dastaketa egiten da.
-----Ordutegia: 08:30-13:30 eta 14:30-18:00 / Itxita: igandeetan

9I

VITORIA - GASTEIZ

NON JAN
JATETXEAK
ARIMENDI
Hotel Jardines de Uleta - Uleta 1 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 133 131 / www.jardinesdeuleta.com

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Etxean egindako oilo-kroketak – Foie-, sagar- eta gazta-milorria – Hegaluzea piperradarekin –
Txuleta – Sagar-tartaleta epela
-----2010ean inauguratu zen Jardines de Uleta hoteleko jatetxeak euskal sukaldaritza tradizionala
eskaintzen du, bertako produktuekin eginda. Arreta pertsonalizatua. 500 lagunerainoko
ospakizunak egiten ditu.
-----Karta: 40 € / Sasoiko menuak: 35, 38, 42 € / Haurrentzako menua: 16-21 €
Ordutegia: 13:15-15:45 eta 20:30-23:00

BORDA BERRI
Hueto Arriba- Oto Goien,5 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 226 411 / www.bordaberri.com

Jatetxea. Erretegia
-----Arabako babarrun nabarra bere sakramentuekin – Parrilan egindako txerri-hanken milorria –
Etxeko foie-roulada Gin Tonicdun gelatinarekin – Arrainak eta txuleta txingarretan erreta
-----Baserri tipiko honek sasoiko sukaldaritza eta parrilan egindako arrain freskoak eta bertako haragiak
eskaintzen ditu. Natura betean, kokapen ezin hobean, mosaikoz egindako terraza ikusgarria du.
------

Karta: 40 € / Sasoiko menuak: 35, 38 eta 42 € / Haurrentzako menua: 16-21 €
Ordutegia: astelehenetik asteazkenera 12:00-17:00 / ostegunetik igandera 12:00etatik afariak amaitu arte /
Afariak: ostegun, ostiral, larunbat eta jaiegunen bezperetan (gainerako egunetan, ordua eskatuta) / Udan egunero,
igande gauetan izan ezik

DOLOMITI
Santiago Ramón y Cajal, 1 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 233 426 / www.dolomiti.es

Sukaldaritza tradizionala eta Italiakoa
------

ESTABLEZIMENDUAK

Egur-labean erretakoak – Foiez eta boilurrez betetako ravioliak onddo saltsarekin – Insalata di
burrata – Pizza iberikoa – Bakailaoa Arrabaiatta erara
-----La Floridako parke aurrean dagoen familia-jatetxe honek bertako lantegian egiten du pasta; pizzak, berriz,
bezeroaren begi-aurrean erretzen ditu. Karta etengabe berritzen da, iradokizun berriak txertatzeko.
------
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Eguneko menua: 14 € / Karta: 35 € / Asteburuko menua: 32-40 €
Barrako ordutegia: 12:00-17:00 eta 18:30-00:00 / Sukaldeko ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:15-22:30 / Abuztuan
eta Gabonetan
Itxita: igande arratsaldeetan eta astelehen eguerdietan

DON PRODUCTO Y TU
Avenida de Zabalgana, 1 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 358 001 - 699 125 096 / www.donproductoytu.es

Jatetxea
-----Abere larriaren txuleta txingarretan erreta – Olagarro txikia txingarretan erreta – Steak tartariarra –
Hegalaburraren mendrezka – Mendabiako zainzuriak
-----Armentiako berdegunearen alboan dago eta Matias Gorrotxategi parrilari ezagunak aholkatutako karta
dauka. Bezeroentzako aparkalekua du eta jatetxerako sarbide zuzena, igogailuan edo eskaileretatik.
-----Eguneko menua: 18 € / Asteburuko menua: 35-42 € / Karta: 36 €-42 €
Egunero eguerdian irekita / Ostegun, ostiral eta larunbatetan, gauean ere bai / Bazkariak 13:00-16:00etara /
Afariak 20:30-24:00

EL 7 TABERNA
Cuchillería, 3 (Casco Viejo) - Vitoria-Gasteiz / T. 945 272 298 /

Sukaldaritza tradizionala, sormen-ukituekin
-----Orburuak saltsa berdean txirlekin eta albaka-aromarekin – Arabako babarrun nabarra bere
sakramentuekin – Bakailao konfitatuaren, piper errearen eta tipula karamelutuaren entsalada
-----Aiztogile kalean («Cuchi» ezagunean), El 7 eguneko menuetan eta gaueko ogitartekoetan dago
espezializatuta. Mahaia ordu pare bat lehenago erreserbatzea komeni izaten da.
-----Eguneko menua: 12,90 € / Asteburuko menua: 16,90 € / Haurrentzako menua: 7,50 € (asteburuetan 8,85 €)
Ordutegia: 10:00-00:00 (ostegunetik larunbatera 02:30 arte)

EL CHISPIAL
Pintor Teodoro Dublang, 9-11 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 247 223 / www.elchispial.com

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Borraja konfitatuak – Egiletako oilaskoa – Txangurrua – Tarta – Esne frijitua
-----Erdigunetik 10 minutura, parke batean, El Chispial kontzeptu berritzailea eta ekologikoa da. Ikuspegi
ederreko jangelan bertako produktuekin egindako sukaldaritza jan daiteke, edota pintxoak eta
mokaduak barran.
-----Eguneko menua: 21 € / Karta: 35-45 € / Dastatzeko menua: 35,50 € / Haurrentzako menua: 25 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:00-23:00 / Itxita: igandeetan

EL CLARETE
Cercas Bajas, 18 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 263 874 / www.elclareterestaurante.com

Jatetxea
-----Foie-krema, ardo gozoaren saltsa eta kikoak – Barrengorriz betetako raviolia, txitxirio-saldarekin
eta Idiazabal gaztarekin – Txipiroi betea parrilan tipula-saltsarekin
-----Erdi Aroko hirigunean, produktuaren eta abangoardiaren tenplua da. Upategi bikaina du. Vitoria
Gourmet Sarien II. edizioan, urteko jatetxe izendatzeko balio izan zuten jatetxeko sorkuntza
gastronomikoak dasta daitezke barran.
------
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Koilarako menua: 20 € / Dastatzeko menua: 45 €
Ordutegia: astelehenetik larunbatera 13:30-15:30 / ostegunetik larunbatera 21:00-23:00 / Igandeetan itxita

IKEA
Portal de Castilla, 27 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 144 747 / www.restauranteikea.com

Jatetxea
-----Huelvako ganba-carpaccioa bere ozpin-olioekin – Barazkiak tenpuran pistatxo- eta karramarrobaratxuri zuriarekin – Perretxikoak labean gorringo ekologikoarekin eta patata-parmentierrarekin
-----Barnean, Javier Mariscalek eta Fernando Salasek diseinatutako basoa irudikatzen da. Harritu egingo
gaituzte mahaian argia emateko erabiltzen diren karramarroek. Produktuaren eta berrikuntzaren alde
egin dute apustu.
-----Ikea menua: 54 € / Menu gastronomikoa: 64 € / Karta: 60-70 €
Ordutegia: astelehenetik igandera (*) 13:00-15:30 eta 20:45-23:00 / Itxita: igande gauetan eta astelehenetan

KASKAGORRI
Plaza del Machete/Aihotz Plaza, 6 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 149 263 / www.kaskagorri.com

Jatetxea
-----Bildots-besoa – Txerrikume-zatia tenperatura baxuan – Zapoa eta bere «biskea» - Bakailaoa
txangurruarekin - «A feira» olagarroa gure erara
-----Erdi Aroko hirigunean, jatetxe-gunea eraikineko ganga historikoen pean dago, eremu abegikorrean.
Oinezkoentzako eremuan terraza dauka.
------

Dastatzeko menua: 45 € / Karta: 35 €-45 €
Bazkariak astelehenetik igandera 13:30-16:00 eta afariak asteazkenetik larunbatera 20:30-22:45 / igandetik
astearterako gauetan ere ireki daiteke, baldin eta zortzi laguneko edo gehiagoko taldeak aurretiaz eskatzen badu
/ Itxita: astearteetan

LA REGADERA
Dato, 41 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 149 451 / www.laregadera41.com

Sukaldaritza tradizionala ukitu pertsonalekin eta abangoardiako pintxoekin
-----Atun-tatakia Habanako txilearekin – Arroza txirlekin – Arrautza hautsiak abakandoarekin –
Itsasoko erreboiloa – Txerrikume konfitatua gaztaina-purearekin
-----Mikel Fiestrasek zuzentzen du taberna-jatetxea hau. Aurretik zeukan «La Huerta» proiektuari
jarraipena ematen dio, baina kontzeptu informalagoarekin oraingoan; hala, jangelan anoak eta bertako
pintxo sarituak jateko aukera dago.
-----Eguneko menua: 15 € (jangelan 19 € ) / Karta: 25-35 €
Ordutegia: 08:30-00:00 / Itxita: igande gauetan eta astelehenetan

OH! TAPAS & COPAS
C.C. Aretxabaleta - C/ Iruraiz-Gauna, 1 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 305 959 / www.ohrestaurante.com

Sukaldaritza tradizionala, ukitu modernoekin
-----Babarrunak – Askotariko pastak – Barazkiak – Bakailaoa eta sasoiko arrainak – Masailak
-----Plater bakoitzari originaltasun puntua aurkitzea da lokal moderno eta informal honen apustu
gastronomikoaren ardatza. Produktuko sukaldaritza egiten du, baina aurkezpenei egungo
begiratua emanez.
-----Eguneko menua: 10,95 € / Karta: 20 € / Asteburuko menua: 18 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 21:00-23:00

ESTABLEZIMENDUAK
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OLARIZU
Beato Tomás de Zumarraga, 54 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 217 500 / www.olarizu.com

Sukaldaritza modernoa, ukitu tradizionalekin
-----Otarrainxkak labean berakatz zuriarekin eta tomate-konpotarekin – Atun marinatuaren entsalada,
kuskus beltzarekin eta kuiatxo-tallarinekin – Oletako antxumea tenperatura baxuan konfitatua
-----Familia-jatetxe hau Europa Biltzar Jauregitik 5 minutura dago. Aparkalekua, bilera diskretuak egiteko
jangela pribatuak eta ezkontzak eta ospakizunak egiteko areto handiak ditu.
-----Eguneko menua: 17,50 € / Karta: 25-30 € / Asteburuko menua: 25 € / Dastatzeko menua: 38 € /
Haurrentzako menua: 15-20 €
Ordutegia: 13:00-16:00 (ostiral eta larunbatetan 21:00-23:00 ere bai) / Itxita: astelehenetan

ORIO
Felicia Olave, 3 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 148 300 / www.asadororio.es

Jatetxea
-----Txangurrua labean – Arrainak eta haragiak parrilan – Hegaluze freskoa tipularekin – Galiziako
muskuiluak – Pantxineta
-----Itsasotik zuzenean parrilara ekarritako kalitateko lehengaia; horixe da Prado parkean bertan dagoen
Orio jatetxearen sustraia.
-----Karta: 45€ - 55€
Ordutegia: asteartetik igandera 13:30-15:30 eta 21:00-23:00 / Itxita: igande gauetan eta astelehenetan.

PERRETXICO
San Antonio, 3 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 137 221 / www.perrechico.es

Produktuko sukaldaritza eguneratua eta abangoardiako pintxoak
-----Foie-turroia baserriko jogurt iragaziarekin eta almendra txigortuekin – Txuleta-carpaccioa
Idiazabalekin eta ozpin-olio trufatuarekin – Orburu hotzak kakahuete-maionesarekin
-----Josean Merino chefak zuzentzen du Andre Maria Zuriaren plazatik urrats batera dagoen jatetxe-taberna
zabal hau. Produktuko sukaldaritza eskaintzen du, autore-ukitu nabariekin.
-----Eguneko menua: 16 € / Karta: 25-30 € / Asteburuko menua: 27,50 € / Perretxico menua: 32,50 € /
Dastatzeko menua: 30 €
Ordutegia: 08:00-23:00 / Itxita: igande gauetan (neguan soilik)

PRADO 24
El Prado, 24 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 198 061 / www.prado24.es

Gastrotaberna
-----Arrozak (abakandoa, barazkiak…) – Arrainak eta haragiak – Pîbil txerrikumearen talo-takoa
-----Erdigunean, Katedral berriaren parean, sasoiko produktu freskoan ardaztutako merkatu-sukaldaritza
egiten du. Barra aldean, pintxoak eta anoak eskaintzen ditu.
-----Eguneko menua: 16 € / Karta: 22 €-28 €
Astelehenetik ostiralera 09:00etatik itxi arte eta larunbat, igande eta jaiegunetan 11:00etatik irekita (igandeetan
arratsaldez itxita)

PUERTA GRANDE
Plaza del Renacimiento, 1 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 308 640 / www.barpuertagrande.com

Sukaldaritza tradizionala eta produktuan oinarritua
-----Sasoiko barazkitxoak plantxan – Bakailao txingarreztatua – Otarrainxka kurruskariak barazki
gazi-gozoen gainean – Matxitxako legatza – Txerri-hanken tarrina onddoekin eta boilurrarekin
-----Gardoki tabernako Pablo Ruiz de Azuak zuzentzen du zezen-plazaren ate nagusia zenaren lekuan dagoen
lokal hau. Zabala eta argitsua da eta jatetxea ez ezik, mokadua egiteko mahai-gunea ere badauka.
------
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Karta: 30 €
Ordutegia: 08:00-00:00

ROSI
Herrería, 44 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 250 248

Etxeko sukaldaritza
-----Ahuntz-gaztaren entsalada foiearekin eta piku karamelutuekin – Arabako babarrun nabarra –
Foieaz betetako ravioliak onddo-kremarekin – Txipiroiak – Bakailaoa pistoarekin
-----Alde Zaharrean, San Pedro Apostoluaren elizaren parean eta Montehermoso Kulturunera doazen
arranpa mekanikoen oinetan, batez ere eguneko menuan aritzen den klasikoa da.
-----Eguneko menua: 12 € / Karta: 15-20 € / Asteburuko menua: 17 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 21:00-23:30 (ostegunetik larunbaterako gauetan soilik)

SABURDI
Dato, 32 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 147 016 / www.saburdi.com

Sukaldaritza tradizionala, ukitu modernoekin
-----Mendrezka piper erreekin eta tipula samurrarekin – Urdaiazpiko iberikoaren eta arrautza
egosiaren kroketa melengak – Txipiroia parrilan barazkiekin eta sojarekin – Txahal-masailak
aspaldiko erara erregosita
-----Aste osoan zehar eguneko menua zerbitzatzen duten jangela txikia dauka. Karta laburra baina
askotarikoa du, eta partekatzeko moduko anoa eta guzti.
-----Eguneko menua: 15 € / Karta: 25-30 € / Asteburuko menua: 21,50 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:00-23:00

SAGARTOKI
El Prado, 18 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 288 676 / www.sagartoki.com

Jatetxea
-----Arrautza eta patata pintxoa – Orburuak tenpuran pistatxo-kremarekin – Izokin- eta otarrainxkaentsaladatxoa – Arrainak – Txuletoia
-----Andre Maria Zuriaren plazatik hurbil, lehengaia eta kalitatea ezin hobeto tratatzen ditugu. Eta, Senen
Gonzalezek zuzendutako «Sagartoki esperientzia» osatzeko, Raul adituak koktelgintzaren munduan
murgilaraziko gaitu.
-----Menua: 40 € / Karta: 22 €-40 €
Ordutegia: astelehenetik ostegunera 10:00-24:00 / larunbat eta igandeetan 11:00-01:00. Sukaldea etenik gabe
aritzen da

SUKALKI
Florida, 37 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 279 654 / www.sukalki.com

Jatetxea
-----Urduñako Panko arrautza ekologikoa – Maturana txahal ekologikoaren bresaola foie marinatuarekin
eta Gesaltza Añanako gatzarekin – Galiziako Lirako olagarroa plantxan Moredako olioarekin
-----Urduñako Panko arrautza ekologikoa - Maturana txahal ekologikoaren bresaola foie marinatuarekin
eta Gesaltza Añanako gatzarekin – Galiziako Lirako olagarroa plantxan Moredako olioarekin.
------

Eguneko menua: 15,50 € / Karta: 25-35 €
Ordutegia: astelehenetik igandera 12:00etatik itxi arte / Itxita: astearteetan. Sukaldeko ordutegia: 12:00-16:00
eta 20:00-23:00 / ostiral eta larunbatetan 23:30era arte. Erreserbak astelehenetik ostiralerako eguerdietan soilik
/ Abuztuan hil osoan irekita, astelehenetik larunbatera. Igandeetan eta astearteetan itxita.
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THE BOST
Florida, 5 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 131 248 / www.thebost.es

Jatetxea
-----Arrain-zopa era tradizionalean – Arrain marinatuen entsalada – Saiheski erreak Bost erara –
Etxeko azkenburu berezia: Ramonisimoa – Xabierren sagar-tarta
-----Floridako parkearen ondoan (Gabonetan Belen monumental historikoa hartzen duen lekuan), sukaldaritzatradizioekiko errespetua eta, aldi berean, jakiak burutzeko freskotasuna nabarmentzen zaizkio.
-----Karta: 35€
Ordutegia: asteartetik ostegunera 13:15-15:30 eta 20:30-22:45 / ostiral eta larunbatetan 13:30-15:30 eta 21:0023:00 / Itxita: igande eta astelehenetan.

VIRGEN BLANCA
Pza. Virgen Blanca, 2 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 286 199

Sukaldaritza tradizionala eta pintxo-taberna
-----Zerba-orrimamien, urdaiazpiko errearen eta gaztaren hiruorria – Arabako trilogia – Kokotxa
iberikoak – Txipiroi freskoak plantxan – Zekor-txuleta
-----Gasteizko plazarik enblematikoenaren goiko aldean, jatetxe-kafetegi honek sukaldaritza
tradizionala eskaintzen du, menu-aukera zabalarekin. Pintxo-barra eta anoen karta ere baditu.
------

Eguneko menua: 15,90 € (Menu erdia: 11,50 €) / Karta: 20-30 € / Asteburuko menua: 19,90 € / Haurrentzako menua: 9 €
Barrako ordutegia: 09:00-00:00

WASKA!
Siervas de Jesús, 17 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 564 935 / www.restaurantewaska.com

Barra eta jatetxea
-----Txahal helduaren tatakia – Otarrainxken carpaccioa – Wayguko kabiarra – Mendabiako pikilloak –
Txipiroi-arroz melenga
-----Ukitu vintage industrialeko dekorazioa du. Eguneko menuetan, mokadu-kartan eta asteburuko menuan
gauzatzen da jatetxe honek lantzen duen goi-mailako produktu freskoan ardaztutako sukaldaritza. Erdi
Aroko hirigunearen oinetan dago.
-----Eguneko menua: 17,50 € / Karta: 35 €
Ordutegia: egunero irekita 11:00etatik itxi arte / Sukaldea igande gauetan ixten da

ZALDIARAN
Avda. Gasteiz 21 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 134 822 / www.restaurantezaldiaran.com

Euskal sukaldaritza eguneratua
-----Abakando errea eta Armagnac ardoz garreztatua – Boilur-xerrak tenperatura baxuan egindako
arrautza-gorringoarekin, urdai konfitatuarekin eta patata-aparrarekin – Steak tartarra Zaldiaran erara
-----1984an irekitako jatetxe honek Michelin izar bat eta Repsol eguzki bi eskuratu ditu. Gonzalo
Antonek, euskal gastronomiaren izen nagusietako batek, zuzentzen du.
-----Dastatzeko menua: 60 € / Karta: 60 € / Asteburuko mokadu-menua: 35-38 € / Taldeentzako eta haurrentzako menuak
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 21:00-23:00 / Itxita: astearteetan

ERRETEGIAK
MATXETE

Plaza del Matxete, 4-5 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 131 821 / www.matxete.com

Sukaldaritza tradizionala, ukitu modernoekin
-----Arabako patata-entsalada – Haragiak eta arrainak parrilan – Mendrezka naturala plantxan –
Azpizun-milorria foiearekin – Etxeko askotariko azkenburuak
------
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Erretegi ezagun honek ikuspegi ederreko terraza du kanpoaldean, hainbat jangela hiru solairuetan
banatuta eta Arabako Errioxako ardo-aukera handia biltzen duen upategi hornitua.
-----Karta: 36-40 €
Ordutegia: 13:30-15:45 eta 20:45-23:00 / Itxita: igande arratsaldeetan eta astelehenetan egun osoz

PINTXO-TABERNAK
ARIMENDI

Z

Hotel Jardines de Uleta - Uleta, 1 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 133 131 / www.jardinesdeuleta.com

Pintxo-taberna
-----Gilda (espezialitatea) – Kroketa – Txangurru-kopa – Arrautza, otarrainxka eta maionesa – Atuna
eta maionesa antxoarekin
-----Jardines de Europa hoteleko tabernak era guztietako pintxoak eta Arabako Errioxako ardoen aukera
ederra eskaintzen du. Sarritan hartzen du parte Arabako pintxo-lehiaketetan.
-----Ordutegia: 07:00-00:00 / larunbatetan 09:00-00:00)

EL PREGÓN
Plaza de la Provincia, 1 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 261 260 / www.cafeteriaelpregon.es

Pintxo-taberna
-----Mendi elurtuak – Txip-arrautza – Bakailao-kruxpetak – Kebab ahatea – Idiazabal pintxoa
-----Michel Sagredok zuzentzen du 1995ean irekitako taberna hau. 2016an, Arabako Pintxoaren Aste
Nagusiko saria irabazi zuen. Pintxo modernoak eskaintzen ditu, ustekabea eta ikusgarritasuna
helburu.
-----Ordutegia: 07:00-23:00 / Itxita: igandeetan

EL 7 TABERNA
Cuchillería, 3 (Casco Viejo) - Vitoria-Gasteiz / T. 945 272 298

Jatetxea eta pintxo-taberna
-----Askotariko montaditoak – Tortillak eta patata minak – Oilasko-ogitarteko osatua – Ogitarteko
mexikarra – Alberjinia-ogitartekoa
-----Eguneko menua eskaintzen duen taberna-jatetxea izateaz gain, El 7k ogitartekoak ere eskaintzen ditu
eta era guztietako bezeroak etortzen zaizkio beren ogitartekorik ezagunenen bila. Oilasko-ogitarteko
osatua da guztien artean ospetsuena.
-----Ordutegia: 10:00-00:00 (ostegunetik larunbatera 02:30 arte)

ERKIAGA
Herrería, 38 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 276 508 / www.barrestauranteerkiaga.com

Pintxo eta anoen taberna
-----«Silencio» (Arabako 1. saria 2013an) - «Mister Pruden» (Arabako 1. saria 2014an) - «Zuri»
(bildots-mendrezka tempranillo-erredukzioarekin) - «Celedón» (Publikoaren Arabako Saria
2015ean)
-----Lokal txiki eta abegikor honek bi aldiz irabazi du Arabako Pintxo Lehiaketa, eta beste sari batzuk ere
bai. Eguneko menua, anoak eta Arabako ardoen aukera zaindua eskaintzen du.
-----Ordutegia: 12:00-23:00 (pintxo bereziak, 19:30-22:00, asteazkenetik larunbatera) / Itxita: astelehenetan eta
astearteetan
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GARDOKI
Angulema, 4 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 285 475

Pintxo-taberna
-----Urdaiazpiko iberikoaren milorria eta ahuntz-gazta freskoa – Hegaluzez eta gaztaz betetako
piperra – Hegaluze- eta barazki-enpanadilla – Txerri-hanka hezurgabetuak saltsa bizkaitarrarekin
-----Pablo Ruiz de Azuak zuzentzen duen taberna jendetsua Angulemako tranbiaren azken geralekuaren
ondoan dago. Bertako pintxoek hainbat sari irabazi dituzte tokiko txapelketetan.
-----Ordutegia: 08:00-23:00 / Itxita: igandeetan (udan soilik)

JANGO
Cuchillería, 26 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 120 573 / www.jangotaberna.com

Pintxo-taberna
-----Errioxako alegria haragiz beteta – Etxeko tripakiak – Patata gainerrea boletusekin – Bakailaokokotxak saltsa berdean – Askotariko tortillak
-----Jango jatetxeak barrako eremua ere badauka: goizeko hamaiketatik hasi eta egun osoan pintxo
landuak eskaintzen ditu, ahal den heinean bertako produktuekin eginda.
-----Ordutegia: 11:00-22:30 (asteburuetan 02:00ak arte)

KOTARRO
Sancho El Sabio, 11 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 132 297 / www.kotarro.es

Pintxo-taberna eta jatetxea
-----Orburu frijituak – Muturtxoa txingarretan erreta – Ikatzetan erretako piperrak mendrezkarekin
-----Jatetxea erdigunean bertan dago eta terraza dauka Antso Jakitunaren oinezkoentzako gune
betean, tranbiaren geralekuaren parean. Sukaldeak etenik gabe jarduten du.
-----Ordutegia: astelehenetik ostiralera 08:00etatik itxi arte / larunbatetan 09:00etatik aurrera / igandeetan
10:00etatik aurrera

LA ESCOTILLA
San Prudencio, 5 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 002 627 / www.laescotilla.es

Marinel taberna
-----Arrozak – Abakando-zopa – Hegalaburra – Frijituak - Itsaskiak
-----Perrechico tabernako sukaldari nagusi Josean Merinok zuzentzen du marinel-izaerako taberna hau.
Itsasoko gaiekin dekoratuta dago eta, hala, itxura abegikorra edukitzeaz gain, tabernan sartzen
garenean bertan iragartzen digute zer aurkituko dugun.
-----Ordutegia: asteartetik larunbatera 12:00etatik itxi arte. Itxita: igande gauetan eta astelehenetan

LA REGADERA
Dato, 41 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 149 451 / www.laregadera41.com

Sukaldaritza tradizionala ukitu pertsonalekin eta abangoardiako pintxoekin
-----Txi-Txa-Rro (2. saria 2016ko Arabako pintxoaren astean) – Abakando-koka – Izas (arrautzagorringoa labean, foiea, boilur esferifikatua eta piku-konfitura) – Txipiroi-ogitarteko txikia
-----La Regadera jatetxea La Huerta jatetxearen jarraipen bihurria da. Gasteizko miniaturako sukaldaritzaren
munduari egiten dio erreferentzia. Mikel Fiestras chefa berritzen ibiltzen da, beti, sariak ere irabazi
dituen alor horretan.
-----Karta: 30-35€
Ordutegia: 08:30-00:00 / Itxita: igande gauetan eta astelehenetan
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MARTIN´S BODEGA
Cuchillería, 74 - Vitoria-Gasteiz / T. 675 711 307

Arabako Errioxako ardoen eta Arabako produktu gastronomikoen salmenta eta dastaketa
-----Arabako Errioxako ardoak – Arabako txakolinak – Amurrioko artisau-garagardoa eta odolkia –
Gasteizko txistorra – Arabako Idiazabal gazta…
-----Arabako produktuak arabarrei saltzen dizkien upategia. Gasteizen Arabako Errioxako ardoak soilik
saltzen dituen upategi bakarra dela aldarrikatzen du. Euskal produktuekin prestatutako pintxoaukera zabala eskaintzen du.
-----Ordutegia: 12:00-22:00 (ostiral eta larunbatetan 00:00ak arte) / Itxita: astelehenetan eta astearte goizetan.

NEPTUNO
Pedro Egaña, 4 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 263 353

Pintxo-taberna
-----Olagarroa plantxan – Berberetxo epelak beren zukuan – Gilda-kroketa - Piper-nahaskia hirugihar
iberikoarekin – Belarri txigortuaren «minutejoak» - Torradak
-----Maribelek eta Roberrek zuzentzen dute Erdi Aroko hirigunean dagoen familia-establezimendu hau.
Giro marinel argia du. Terrazatxoa dauka oinezkoentzako gunean. Urteko tabernarik onena Vitoria
Gourmets sarien II. edizioan.
-----Ordutegia: astelehenetik ostiralera 09:00-23:00 / larunbatetan 12:00-24:00 / igandeetan 12:00-16:00.

OH! TAPAS & COPAS
C.C. Aretxabaleta - C/ Iruraiz-Gauna, 1 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 305 959 / www.ohrestaurante.com

Pintxoak, ukitu modernoekin
-----Saburdi – Bakailao gainerrea – Pintxo beroak – Barazkitxoak tenpuran – Askotariko ogitartekoak
-----OH! Tapas & copas merkataritza-gune batean dago, eta itxura modernoa eta garaikidea du. Pintxo
tradizionalak, autore-pintxoak eta sasoiko pintxoak eskaintzen ditu, betiere aurkezpena ondo zainduta.
-----Ordutegia: 09:00-22:30 (ostiral eta larunbatetan 01:00a arte)

PERRETXICO
San Antonio, 3 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 137 221 / www.perrechico.es

Produktuko sukaldaritza eguneratua eta abangoardiako pintxoak
-----Ahuntz-gaztaren enpanadillak eztiz konfitatutako tipularekin – Beasaingo odolki-kaneloiak plantxan
sagar eta pinaziekin – Ogitarteko thailandiarra jaki iberikoekin, teriyakiarekin eta mendarekin
-----Josean Merinoren pintxoek hainbat sari eskuratu dituzte: Espainiako pintxo-barrarik onena
2009an, Espainiako tapa abangoardistarik onena 2009an, Arabako txapelduna 2011n, Euskadiko
txapelketako bigarrena 2012an...
-----Ordutegia: 08:00-23:00 / Itxita: igande gauetan (neguan soilik)

PUERTA GRANDE
Plaza del Renacimiento, 1 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 308 640 / www.barpuertagrande.com

Pintxo-taberna
-----Izokin- eta ganba-tartarra – Panadera-pataten nahaskia – Bakailao-txigorkia muskuilu- eta
ziazerba-tartarrarekin – Bieira gainerrea – Txipiroi ogitarteko txikia ali-oliarekin
-----Puerta Grandek terraza handia dauka, alderdi batean estalia, bai eta mahai askoko barra-gunea
ere. Egungo anoa eta pintxoak zerbitzatzen dituzte, aurkezpena ezin hobeto zainduta.
-----Ordutegia: 08:00-00:00
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ROSI
Herrería, 44 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 250 248

Pintxo eta menuen taberna
-----Atuna, maionesa eta pipermina – Hegaluzea ozpin-oliotan – Besoa, arrautza egosia eta antxoak –
Askotariko tortillak
-----Goizean goizetik, Rosik pintxoz eta ogitarteko txikiez osatutako barra eskaintzen du. Eguerdietan,
eguneko menua ere bai. Eusko Jaurlaritzak egiaztatutako Irisgarritasun Zigilua dauka.
-----Ordutegia: 09:00-16:30 eta 21:00-23:30 (ostegunetik larunbaterako gauetan soilik)

SABURDI
Dato, 32 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 147 016 / www.saburdi.com

Pintxo-taberna
-----«Pintxuleta» behiaren beheko txuleta – Txahal-masaila Errioxako tempranilloarekin – Bolobana
– Burritoa - Cantabroa
-----Gasteizko pintxo-tabernarik zaharrenetako bat da. Pintxo hotz eta beroen barra ikusgarria dauka.
5 autore-pintxo eta Javier Besa kopa bat dastatzeko aukera eskaintzen du.
-----Ordutegia: 08:00-00:00

SAGARTOKI
El Prado, 18 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 288 676 / www.sagartoki.com

Pintxo-taberna
-----Arrautza patatekin pintxoan (aldaera berriak: txistorra, pikilloa eta boilurra) – Senenen patatatortilla – Gilda-erruloak – Glutenik gabeko kroketak
-----Bi aldiz eskuratu du pintxo-barrarik onenaren saria. Senen Gonzalez chefaren sorkuntza originalak
(Senenen sukaldaritza). Produktu-errezetak, koktelgintzarik eta ardo-aukerarik onenarekin uztartuta.
------

Ordutegia: astelehenetik ostegunera 10:00-24:00 / larunbatetan eta igandeetan 11:00-01:00 / Sukaldea etenik gabe
aritzen da

TOLOÑO
Cuesta de San Francisco, 3 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 233 336 / www.tolonobar.com

Pintxo-taberna
-----Patata-tortilla (askotariko osagaiak izan ditzake: txistorra, piper berdea, tipula, odolkia…) –
Antxoak ozpinetan – Askotariko frijituak eta ogitartekoak
-----Enrique Fuentesek zuzentzen du pintxo-taberna enblematiko honetako sukaldea. Lehiaketa
garrantzitsuak irabazi ditu, hala nola Euskal Herriko Txapelketaren 1. edizioa. Gauez, kopatarako
taberna bihurtzen da.
-----Ordutegia: 10:00etatik itxi arte / Itxita: igande arratsaldeetan

TXIKI
Sancho El Sabio, 14 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 134 363 – 945 122 122 / www.bartxiki.com

Pintxo-taberna
-----Babatxoen milorria berdel-pistoaren gainean (Euskal Herriko txapelduna 2006an) –
Perretxikoen irlandarra (Arabako 1. saria 2008an) – Peperoncini betea hegaluze-txigorkiaren
gainean – Gilda klasikoa
-----Oinezkoentzako Antso Jakitunaren hiribidean dago, eta oso ezaguna da, patata-tortilla preziatua dela
eta. Beste establezimendu bat ere badu Azoka Plazan: «Gastrobar Txiki»..
-----Ordutegia: astelehenetik ostiralera 09:00etatik itxi arte / larunbatetan 10:30etatik / igandeetan 12:00-16:00.
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USOKARI
Dato, 25 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 234 152

Pintxo-taberna
-----Bolobana – Bieira – Foiea gazta minarekin – Foiea plantxan – Ganba-bexamelez, bakailaoz eta
pikilloz betetako kuiatxoa
-----Taberna erdigunean dago, hiriko ardatz nagusietakoa den Dato kalean. Askotariko pintxoengatik,
kafeagatik eta unean bertan egindako herriko txigorkiengatik da ezaguna.
------

Ordutegia: 07:00-00:00

VIRGEN BLANCA
Pza. Virgen Blanca, 2 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 286 199

Sukaldaritza tradizionala eta pintxo-taberna
-----Hegaluze frijitu eta eskabetxatua maionesarekin eta ozpin-olioarekin – Sagardotegiko pintxoa – Ahateurdaiazpikoa, ahuntz-gazta eta tipula karamelutua – Txipiroi freskoaren broxeta plantxan - Gildak
-----Sukaldaritza tradizionala eta Arabako produktuak lehenesten dituzten kartaz eta menuaz gain,
Virgen Blancak pintxoen eta mokaduen aukera zaindua dauka.
-----Ordutegia: 09:00-00:00A

NON EROSI
GOURMET DENDAK
LA BLANCA DELICATESSEN
Avda. de Zabalgana, 23 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 250 494 / www.delicatessenlablanca.com

Delicatessen-produktuen salmenta eta jarduera gastronomikoak
-----Elikadura bereizia – Xarkuteria hautatua – Binoteka – Enpresa- eta ezkontza-opariak – Jarduera
gastronomikoak
-----Nabarmentzekoak dira langileen etengabeko prestakuntza, orotariko ekitaldietan eta tokiko azoketan duen
partaidetza, bai eta dastaketak ere: ardoena, likoreena, txokolateena, gaztena, kontserbena, hestebeteena...
-----Ordutegia: astelehenetik ostiralera 10:00-14:00 eta 17:00-21:00 / larunbat, igande eta jaiegunetan 10:00-15:00

EXCLUSIVAS RIOJA ALAVESA
Sancho el Sabio, 20 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 220 529 / www.todoslosvinos.com

Ardo-salmenta
-----Arabako Errioxako ardoak – Errioxa Garaiko ardoak – Estatuko eta atzerriko ardoak –
Ardogintzaren alorreko osagarriak: kopak, dekantagailuak, botilategiak…
-----Establezimendua handituz joan da eta, gaur egun, Errioxako, estatuko eta nazioarteko ardo ugari
ditu. Merkataritzako kalitateko Q-a dauka.
-----Ordutegia: 09:00-14:00 eta 17:00-20:00 / Itxita: larunbat arratsaldeetan eta igandeetan L

TOLOÑO SELECCIÓN
Paseo de los Arquillos, 8 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 132 325 / www.tolonoseleccion.com

Delicatessen-produktuen salmenta eta dastaketak, taldeentzako pintxo-lantegiak
-----Peperoncini – Landetako odolkia – Ardoak, batez ere Arabakoak – Gourmet-opari pertsonalizatuak
-----Sonia Fuentesek zuzentzen duen establezimendu honetan, produktu gastronomiko esklusiboak,
bertako ardoak, gastronomiako berrikuntzak… eros daitezke. Gainera, ekitaldiak, dastaketak eta
taldeentzako pintxo-lantegiak antolatzen ditu.
-----Ordutegia: irailetik urtarrilera egunero irekita, igande eta astelehenetan izan ezik. Gainerako hiletan, tabernan egoten dira
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VICTOFER
Cuchillería, 14 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 255 305 / www.victofer.com

Artisau-kontserben ekoizpena eta salmenta
-----Era guztietako kontserbak: tomateak, piperrak, piperminak, barazkiak, babak, zainzuriak,
orburuak, porruak, perretxikoak, onddoak…
-----Alde Zaharrean 1922an ireki zuten saltokia erreferentzia handia da Gasteizen artisau-kontserbez ari
garenean. Familia bereko hirugarren belaunaldiak zuzentzen du eta hainbat sari irabazi ditu.
-----Ordutegia: 09:00-14:15 eta 17:00-20:30 / Itxita: larunbat arratsaldeetan eta igandeetan L

GOZOTEGIAK
ARTEPAN
Jesús Guridi, 2 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 278 888 / www.artepan.com

Okindegi gozotegia
-----Artisau-eran egindako ogiak, opilak eta gozokiak
-----Azoka Plaza berrituaren aurrean dago. Lehengai naturalak erabiltzen ditu. Kalitatea da nagusi
produktuetan nahiz prestatzeko prozesuetan, ogiaren benetako balioa berreskuratzeko asmoz.
-----Ordutegia: astelehenetik ostegunera 08:00-20:00 / larunbat, igande eta jaiegunetan 08:00-14:00

LA PEÑA DULCE
Correría, 124 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 132 637

Artisau-gozogintza eta -bonboigintza
-----Trufa kubikoak – Gasteizko pastela – Euskal azkenburua – Te-pastak – Txapela
-----1939an Jose Murguiak ireki zuen La Peña Dulcek hasierako filosofia hari eusten dio gaur egun ere. Hala,
bere errezeta tradizionalak egiten jarraitzen du baina eguneratura, % 100 produktu naturalak erabiliz.
-----Ordutegia: 09:00-14:00 eta 16:30-20:30 / Itxita: astearteetan

GOYA
Barratxi, 35 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 128 059 / www.confiturasgoya.es

Gozogintza tradizionala. Gozotegia
-----Baskitoak eta Neskitak – Artisau-eran egindako txokolate-tabletak – Trufak eta bonboiak –
Gozogintza tradizionala eta mousseak – Gailetak – Artisau-turroiak…
-----1886an sortu zenetik hona, familia bereko bosgarren belaunaldia da dagoeneko, turroiak, trufak,
txokolateak, tartak eta abar egiten. Zortzi establezimendu daude Gasteizen, eta beste bana Bilbon,
Iruñean eta Logroñon.
-----Ordutegia: astelehenetik larunbatera 09:30-14:00 / igandeetan 09:30-14:30

LUIS SOSOAGA
Diputación, 9 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 253 140 / www.sosoaga.com

Artisau-gozogintza eta -bonboigintza
-----Andre Maria Zuriaren tarta – Tartak – Goxua – Te-pastak - Bonboiak
-----Gasteizko gozotegirik ospetsuenetakoa da. Dozenaka urte daramatza tarta, pastel, pasta eta
gozogintzako produktu % 100 naturalak prestatzen, kalitateko osagaiekin eta gehigarririk gabe.
-----Ordutegia: astelehenetik larunbatera 09:30-15:00 eta 17:00-20:00 / Itxita: larunbatetan
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EKOIZLEAK
MAMIA
Pintor Díaz de Olano, 11-13 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 279 580 / www.mamiagasteiz.com

Ogi-lantegia, denda eta eskola
-----Artisau-ogiak, -opilak eta -gozokiak – Irinak, osagaiak, tresnak – Eramateko kafea eta infusioak
-----Beirate handiei esker, kaletik ikusten da ogia nola egiten duten. Ogi-lantegia, egindakoa
partekatzeko saltokia eta irakasteko eskola dago. Txemak («Artepan») zuzendutako slow
kontzeptua lantzen da.
-----Ordutegia: astelehenetik ostiralera 07:30-20:00 / larunbatetan 08:00-15:00 / Itxita: igandeetan

14F

ZALDIBIA

NON JAN
JATETXEAK
LAZKAOETXE
Aiestaran erreka - Zaldibia / T. 943 880 044 / www.lazkaoetxe.com

Sukaldaritza tradizionala sasoiko produktuekin
-----Txerrikume-hankak – Txahal-masailak – Esneko bildots errea – Idiazabal gazta-tarta – Onddo-hostorea
-----Eneko Azurmendik sukaldaritza tradizional bezain pertsonala eskaintzen du Aiestaran bailarako XVII.
mendeko baserri eder batean. Landa-estiloan dekoratutako logelak dituen nekazaritza-turismoa ere badu.
-----Karta: 40 € / Dastatzeko menua: 37 €
Sukaldeko ordutegia: 13:00-15:30 / Asteburuetan eta jaiegunetan irekita

ZER IKUSI
GAZTANDEGIAK
OTATZA
Otatza baserria - Zaldibia / T. 943 887 077

Era naturalean egindako Idiazabal gaztaren ekoizpena eta salmenta
-----Idiazabal gazta
-----Hainbat sari irabazi ditu (horietako bi urrezkoak) World Cheese Awardsen. Joseba Intsaustik
artisau-eran egiten ditu gaztak, gatzagi naturala erabiliz.
-----Ordutegia: bisitak, ordua eskatuta.

4D

ZALLA

NON JAN
JATETXEAK
ARETXAGA
Aretxaga Auzoa 16 - Zalla / T. 94 639 06 79 / www.zallatur.com/sitios/restaurante-aretxaga

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Zallako «Aretxaga hautatua» tomate nanoaren entsalada – Txipiroiak plantxan Zallako «Aretxaga
hautatua» tipula morearekin – Mugurdi-gozokia eskualdeko gaztekin
------
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Jatetxeaz gain, etxalde ekologikoa ere badute, eta, bertan, landu eta euren mahats eta barazkiak biltzen
dituzte, dela marmeladak, kontserbak eta abar egiteko, dela jatetxeko plateretan erabiltzeko.
-----Eguneko menua: 19,50 € / Karta: 19,50 €
Ordutegia: 13:00-17:30 eta 21:00-23:00 / Itxita: astelehenetik ostiralera

ZER IKUSI
TXAKOLIN-UPATEGIAK
VIRGEN DE LOREA
Barrio Lorea s/n - Zalla / T. 629 455 620 / www.bodegasvirgendelorea.com

Txakolin-ekoizpena
-----Aretxaga txakolina – Señorío de Otxaran txakolin zuria eta beltza – Txakolin-uxuala
-----Txakolina egiten mendetako eskarmentua duen upategia. 15 hektarea mahasti dituzte, eta bertako
mahatsez egiten dute ardoa. Prozesua azaltzeko bisitak antolatzen dituzte.
-----Ordutegia: ordua eskatuta / Itxita: igandeetan

TXABARRI
Barrio Muñeran 17 - Zalla (Aranguren ) / T. 94 639 09 47 / www.txakolitxabarri.com

Mahats- eta txakolin-ekoizpena
-----Txakolin zuri estra – Txakolin zuria – Txakolin beltza – Txakolin gorria
-----Lehiaketa eta azoka ugaritan sariduna, Enkarterrietako familia-upategi hau 1995ean jarri zen abian 1.500
botilarekin, eta, gaur egun, 30.000 baino gehiago egiten ditu. Instalazioetarako bisitak antolatzen ditu.
-----Ordutegia: ordua eskatuta (625 708 104)

EKOIZLEAK
CROSTA PANADERÍA LA ESTACIÓN
Bº San Pantaleón 2 - Zalla / T. 94 639 04 47

Artisau-okintza
-----Harri-labean egindako ogia – Mahaspasa-ogia, txokolate-ogia orejoi eta pikuekin, zazpi zerealeko
ogia – Txintxorta: kanelaz eta azukrez egindako euskal ogia
-----Crostako produktu izarra: harrizko labean, ama-orez eta lau irin motaz egindako ogia. Okindegia bisitatzeko
aukera dago, ogia egiteko prozesua ezagutu eta ogiak dastatzeko.
-----Ordutegia: 08:30-13:00

7C

ZAMUDIO

NON JAN
JATETXEAK
GAMINIZ
Parque Tecnológico de Bizkaia - Ibaizabal 212 - Zamudio / T. 94 431 70 25 / www.gaminiz.com

Sukaldaritza tradizionala eta fusiokoa
-----Hegaluze ketuaren carpaccioa eta piper erreen konfitura – Bakailaoa porrusaldaren pil-pilarekin
eta txangurru-ajoarrieroarekin – Txerrikume frijitua kuia-berakatzarekin – Etxeko flana – Laranjatorrada karamelutua
------
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Elizegi anaiek zuzendutako jatetxeak ospakizunak eta ekitaldiak egiteko gune zabala dauka, eta 200
lagunentzako lekua. Slow foodaren filosofia da nagusi, gosariak eta hamaiketakoak zerbitzatzen dituzte
eta catering-zerbitzua ere eskaintzen dute.
-----Eguneko menua: 20,90 € / Karta: 55 € / Bazkari-menua: 27,50 € / Dastatzeko menua: 57,20 €
Ordutegia: 08:00-17:00 / larunbatetan 12:00-20:00 / Itxita: igandeetan

ZER IKUSI
TXAKOLIN-UPATEGIAK
MAGALARTE ZAMUDIO
Arteaga auzoa 107 - Zamudio / T. 94 452 14 31

Txakolin-ekoizpena
-----Magalarte Zamudio txakolina – Zabalondo txakolina
-----Tradizio handiko familia-upategia, Zamudioko mendi-magalean kokatua. Instalazioetan, tradizioak eta
teknologiak egiten dute bat, metodo abangoardistak eta teknika enologiko berriak erabiltzen baitituzte.
-----Ordutegia: ordua eskatuta

EKOIZLEAK
URBAN BEER
Pol. Ugaldeguren III, Parcela 24 izda. - Zamudio / T.: 94 403 88 76 / www.urbanbeer.es

Artisau-garagardoaren ekoizpena
-----Sweet stout – Australian pale ale – American indian pale ale – American blonde ale – Double con
whisky – Imperial IPA
-----Dastaketak azalpenekin, itsuan egindako dastaketak, brunch&beer… Hori guztia egin daiteke zuzenean
saldu eta garagardo bereziak (adibidez Ama, Alzolarekin elkarlanean) egiten dituen lantegi honetan.
Bisitaren prezioa: 15-35 €.
-----Ordutegia: ostegun eta ostiraletan 17:30-20:00

14C

ZARAUTZ

NON JAN
JATETXEAK
EUSKALDUNA
Nagusia, 37 - Zarautz / T. 943 130 373

Sukaldaritza tradizionala
-----Txipiroien eta ganben entsalada epela – Zainzuri frijituak pikillo-saltsarekin – Txipiroiak Pelayoren
erara – Bakailaoa piperradarekin – Tripakiak
-----Jatetxea merkatuaren ondoan dago eta, 2000z geroztik, gaur egungo taldeak zuzentzen du. Euskalduna
Zarauzko jatetxerik enblematikoenetakoa da, produktu-sukaldaritza tradizionalean espezializatua.
-----Eguneko menua: 10,50 € / Karta: 18-23 € / Asteburuko menua: 16 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:30-23:00

GURE TXOKOA
Gipuzkoa kalea, 22 - Zarautz / T. 943 835 959 / www.restauranteguretxokoa.es

Autore-sukaldaritza tradizionala
------
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Parrilan egindako hegaluzearen tatakia eta ahuakatearen ozpin-olioa – Arrautza poche nahaskia
onddoekin – Begihandi zatitua bere tintan – Zezen-buztana ardo beltzarekin – Haragiak, arrainak eta
itsaskiak parrilan
-----Joxe Mari Mitxelenak tradiziorik garbiena eta estilo propioa eta sofistikatua uztartzen ditu kartan. Besteak
beste, haragiak eta arrainak parrilan eta etxeko haztegian hazitako itsaskiak eskaintzen ditu.
-----Karta: 60€
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:00-23:00 / Itxita: igande gauetan eta astelehenetan

KANDELA
Torre Luzea, 2 - Zarautz / T. 943 834 959 / www.restaurantekandela.com

Sukaldaritza tradizionala eta Italiakoa
-----Fetuchini Chef – Onddo-nahaskiaren bolobana basoko saltsarekin – Idi-buztana saltsan – Legatza
saltsan txirla eta kokotxekin – Azpizuna foiearekin eta Porto ardoaren saltsarekin
-----2000n ireki zuten Zarauzko alderdirik jendetsuenean, hondartzatik 50 metrora. Kandelan, bat egiten dute
tokiko sukaldaritza tradizionalak (sormen-ukituekin) eta Italiako erara egindako pasta-platerek.
-----Eguneko menua: 15 € / Karta: 30 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:00-23:00 / Itxita: asteazkenetan (neguan soilik)

KIRKILLA
Santa Marina, 12 - Zarautz / T. 943 131 982 / www.kirkilla.com

Sukaldaritza tradizionala
-----Ahate-magretaren carpaccioa – Otarrainxka erreak – Masailak – Legatza – Kafe-perfektua
-----Romero Ameztoyk eta Iñaki Olazabalek zuzendutako jatetxe abegikorra da. Duela 30 urte baino
gehiago ireki zuten Zarautz erdi-erdian eta abangoardiako euskal sukaldaritza ikusgarria eta
koloretsua eskaintzen du.
-----Eguneko menua: 15,90 € / Karta: 35 € / Asteburuko menua: 20,90 € / Dastatzeko menua: 31,50 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:30-23:00 / Itxita: igande gauetan eta astelehenetan

TXIKI-POLIT
Musika Plaza - Zarautz / T. 943 835 357 / www.txikipolit.com

Sukaldaritza tradizionala eta pintxoak
-----Idi-txuleta – Onddo-nahaskia – Bakailao-entsalada epela – Zapo errea – Era guztietako
ogitartekoako
-----Zarautz erdian, Txiki-Polit jatetxe-ostatua herritarren eta turisten topagunea da. Pintxo-aukera
handia dauka barran, bai eta eskaintza tradizional zabala ere.
-----Eguneko menua: 11 € / Karta: 20-35 € / Asteburuko menua: 16-18 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:00-22:30 / Ez du ixten

ERRETEGIAK
LAGUNAK
San Frantzisko kalea, 10 - Zarautz / T. 943 833 701 / www.asadorlagunak.com

Sukaldaritza tradizionala eta parrila
-----Txangurru-entsalada – Bakailao-krepeak pikillo-saltsan – Txipiroiak plantxan – Arrainak parrilan –
Galiziako idi-txuletoia
-----Familia-giroko erretegi hau 1982an ireki zuten Zarautz erdian, mendetako historia duen eraikin
batean. Bertako produktuak eta ikatz-parrilan egindako haragi eta arrainak nabarmentzen dira kartan.
------
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Eguneko menua: 11 € / Karta: 30-35 € / Asteburuko menua: 16 € (larunbatetan) /
Dastatzeko menua: 27 € (igandeetan)
Ordutegia: 12:45-15:30 eta 20:00-23:00 / Itxita: igandetik ostegunerako gauetan

PINTXO-TABERNAK
EUSKALDUNA
Nagusia, 37 - Zarautz / T. 943 130 373

Sukaldaritza tradizionala
-----Txipiroi-pintxoa (Zarauzko txapelduna) – Arrautza hautsiak – Txerri-azpizuna Roquefort
saltsarekin – Gaztaz betetako kuiatxoa – «Xirita» txipiroia
-----Euskalduna pintxo-taberna ezaguna da, batez ere txipiroiarengatik eta arrautza hautsiengatik.
Argazki-erakusketak egin eta euskararen inguruko kultura-bizitza ere sustatzen du.
-----Ordutegia: 08:00–00:00

ITXAS-LUR
Plaza Santuiturri, 3 - Zarautz / T. 943 890 138 / www.itxaslur.com

Pintxo-taberna
-----Olagarro- eta otarrainxka-broxeta – Bularkia arrautza-irinetan pasatuta, gaztarekin eta hirugiharrarekin –
Patata-tortilla – Barrengorria baratxuriarekin eta otarrainxkarekin – Entsaladilla naturala
-----Taberna jendetsua da. Espezialitatea: unean bertan labean erretako ogiz egindako ogitartekoak,
sandwichak, plater konbinatuak eta etxeko hanburgesak.
-----Ordutegia: 10:00-00:00

NON EROSI
GOURMET DENDAK
GAZTAINDIZAR BARAZKIAK
Asti-Aitze auzoa, z/g - Zarautz / T. 696 395 882

Ekoizpen ekologikoko barazkien salmenta
-----Tomatea – Piperminak – Porruak – Urazak – Azalorea – Brokoliak…
-----Simon Ubedak ekoizpen ekologikoko baratzeak bisitatzeko aukera ematen du, ordua eskatuta.
Bisitaren amaieran, baratzetako produktuen dastaketa egiten da.

ZER IKUSI
TXAKOLIN-UPATEGIAK
TALAI BERRI
Talaimendi, 728 - Apdo. 184 - Zarautz / T. 943 132 750 / www.talaiberri.com

Getariako txakolinaren ekoizpena eta merkaturatzea
-----Txakolina: Talai Berri, Talai Berri beltza, Finka Jakue – Uxuala: Lamin Ura – Ozpinak: Ttantta eta
Ttantta gazi-gozoa
-----Getariako txakolina egiten duen upategi hau bisitatu eta bukaeran bertako ardoak dastatzen dira,
Idiazabal gaztarekin, hegaluzearekin, Ibarrako piperminekin eta eusko labeleko txorizoarekin batera.
-----Ordutegia: ostiraletan 11:00etan; larunbatetan 12:00etan (udan, gainera, ostegunetan 12:30ean)
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REZABAL
Itsas-Begi Etxea, 628 - Asti Auzoa - Zarautz / T. 943 580 899 / www.txakolirezabal.com

Txakolin-ekoizpena eta enoturismoa
-----Rezabal txakolina – Rezabal Rosé txakolina – Rezabal Arri txakolina – Rezabal uxuala – Rezabal
belar-likorea
-----Aukera ematen du Rezabal upategien instalazio modernoak bisitatzeko, mahastietan ibiltzeko, upategian
jateko eta ikuspegi ederrak dituen terraza-lorategian 200 pertsonarainoko koktelak antolatzeko.
-----Bisitetarako ordutegia: adosteko / Urte osoan irekita

EKOIZLEAK
GAZTAINDIZAR BARAZKIAK
Asti-Aitze auzoa, z/g - Zarautz / T. 696 395 882

Ekoizpen ekologikoko barazkien salmenta
-----Tomatea – Piperminak – Porruak – Urazak – Azalorea – Brokoliak…
-----Simon Ubedak ekoizpen ekologikoko baratzeak bisitatzeko aukera ematen du, ordua eskatuta.
Bisitaren amaieran, baratzetako produktuen dastaketa egiten da.

8F

ZEANURI

NON JAN
JATETXEAK
ETXEGANA
Ipiñaburu, 38 - Zeanuri / T. 94 633 84 48 - 609 902 048 / www.etxegana.com

Sukaldaritza tradizionala, autore-ukituekin
-----Bakailaoz betetako piperrak 3 saltsarekin – Foie micuita mertxika-konpotarekin – Hegaluzea saltsa
bizkaitarrarekin, piperradarekin eta tomatetxo-entsaladarekin – Legatz errea zitrikoen saltsarekin
-----Jangela beirateduna, Gorbeiako Parke Naturalerako ikuspegi zuzenekin, sasoiko produktua
errespetatzen duen sukaldaritza eta «Relais du Silence» kalifikazioa jaso duen hotela.
-----Eguneko menua: 28 € / Asteburuko menua: 28 € / Dastatzeko menua: 45 €
Ordutegia: 13:30-15:00 / 20:30–22:00

KILOTERDI TXOKOA ELLAURI
Altzueta, 38 - Zeanuri / T.: 686 077 796 / www.ellauri.com

Merkatuko sukaldaritza tradizionala
-----Kilo eta erdiko txuleta – Ellauriko bildotsa labean – Legatza Ondarroako erara – Arroz saldatsua
txirlekin – Porru-pastela
-----Ellauri hotel-konplexuko jatetxea da. Sukaldaritza tradizional biribila eskaintzen du, Ellauri Berria
baserriko bertako barazki eta haragiez hornituta.
-----Eguneko menua: 27 € / Karta: 40 € / Asteburuko menua: 27 €
Ordutegia: 13:00-15:00 eta 20:00-21:30 / Ordutegi malgua, aurrez eskatuz gero / Itxita: asteazkenetan.

TXOKO SAGARNA
San Isidro, 2 - Zeanuri / T. 94 631 79 45 / www.gorbeialdea.com

Euskal sukaldaritza tradizionala eta sasoikoa
------
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Barazki-menestra (espezialitatea) – Babarrun gorriak – Arroza onddoekin – Etxeko tripakiak –
Sagar- eta mahats-tarta
-----Izen bereko saltokian dagoen jatetxe tradizionala. Kartako plater gehien-gehienak dendan eskura
daitezkeen tokiko produktuekin prestatzen dira.
-----Eguneko menua: 11 € / Asteburuko menua: 18-25 €
Ordutegia: 13:00-15:30 / 21:00-23:00

NON EROSI
GOURMET DENDAK
TXOKO SAGARNA
San Isidro, 2 - Zeanuri / T. 94 631 79 45 / www.gorbeialdea.com

Gourmet-denda
-----Okindegia – Harategia – Baserriko produktuen salmenta
-----Okindegia eta harategia biltzen ditu, aspaldiko denden antzera baina estilo garaikidearekin. Tabernazerbitzua ez ezik, dendako produktuekin prestatutako sukaldaritza tradizionala ere eskaintzen du.
-----Ordutegia: 09:00-23:00

13G

ZERAIN

NON JAN
JATETXEAK
MANDIOA
Herriko plaza - Zerain / T. 943 801 705

Sukaldaritza tradizionala
-----Konbinatuak – Ogitartekoak – Pintxoak – Babarrun-janak – Zeraingo sagar-gozokia
-----Jatetxe tradizionala da, Zeraingo turismo-bulegoaren azpialdean dagoena. Etxeko sukaldaritza
eskaintzen du, nahasmendurik gabea. Goierriko baserrietako babarrunez prestatutako babarrunjanak nabarmentzen dira.
-----Eguneko menua: 10,50 € / Asteburuko menua: 15 €
Ordutegia: 10:00-22:00 / Itxita: astelehen arratsaldeetan

ZERAINGO OSTATUA
Udaletxeko Plaza - Zerain / T. 943 801 799

Etxeko sukaldaritza
-----Etxeko askotariko frijituak – Arrain- eta itsaski-entsalada epela – Txipiroiak plantxan – Idibuztana saltsan – Etxeko azkenburuak
-----Zeraingo udaletxearen beheko aldean dagoen jatetxe abegikor honek etxeko sukaldaritza
eskaintzen du, familia baten zuzendaritzapean. Tabernako barraren alboan dagoen Erdi Aroko
espetxea bisitatzeko aukera dago.
-----Eguneko menua: 13 € / Karta: 25-30 € / Asteburuko menua: 25 €
Ordutegia: 10:00-00:00 / Itxita: astearteetan
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SAGARDOTEGIAK
OIHARTE SAGARDOTEGIA
Irukarate-gain auzoa - Zerain / T. 943 501 013 – 686 299 158 / www.oiharte.com

Sagardotegia
-----Txuletoia – Idiazabal gazta irasagarrarekin eta intxaurrekin
-----Oihartek sagardo arrunta eta ekologikoa egiten ditu. Sagardotegi tradizionala da eta nekazaritzaturismoa ere badu. Beraz, afaldu ondoren lotan bertan geratzeko aukera dago.
------

Sagardotegiko menua: 30 € / Haurrentzako menua: 12 €
Ordutegia: urtarrilaren 2. astetik apirilaren amaierara arte, bazkariak larunbat eta igandeetan eta afariak asteartetik
larunbatera / maiatzetik urriko bigarren astera arte bazkariak larunbat eta igandeetan eta afariak ostiral eta larunbatetan

OTATZA
Otatza etxea - Zerain / T. 943 801 757 / www.sidreriaotatza.com

Sagardotegia
-----Bakailao-tortilla – Bakailao frijitua piperrekin– Txuleta parrilan – Gazta, irasagarra eta intxaurrak
-----Otatza Goierriko sagardotegirik zaharrenetakoa da. Segura eta Zerain arteko ingurune natural ederrean
dago. Etxeko sagardo naturala egiten du, ahal den heinean Gipuzkoako sagarra erabiliz.
-----Sagardotegiko menua: 26-30 € / Haurrentzako menua: 10 €
Ordutegia: 19:30-22:00 / larunbat eta igandeetan 13:00-15:30 / Itxita: igande gauetan eta astelehen eta
astearteetan egun osoz

NON EROSI
GOURMET DENDAK
ZERAINGO HERRIKO DENDA
Herriko Plaza, s/n - Zerain / T. 943 801 505 / www.aldabe.com

Turismo-bulegoa eta inguruko produktuen eta artisautza-produktuen salmenta
-----Gazta, sagardoa, intxaurrak, babarrunak – Jakiak oro har
-----Jakien eta oroigarrien denda izatez gain, Zeraingo Herriko Dendak ibilaldiak eta esperientziak
antolatzen ditu herrian; adibidez, Larraondoko zerrategirako eta Haizpeako meategietarako bisitak.
-----Ordutegia: astelehenetik ostiralera 10:30-13:30 eta 15:30-18:30 / larunbat eta jaiegunetan 11:30-14:00 eta
15:30-18:30

ZER IKUSI
GAZTANDEGIAK
BASAZABAL
Barbari auzoa, 63 - Zerain / T. 943 801 505 / www.goierriturismo.com/queseria-basazabal

Gaztandegia
-----Idiazabal gazta
-----Gaztandegi tradizional honetan, artzainak berak azalduko digu nola egiten den Idiazabal gazta;
gaztandegi alboko abeletxeko aziendak ikusiko ditugu eta, nahi izanez gero, dendan eskualdeko
produktu tipikoak erosteko aukera izango dugu.
-----Ordutegia: asteartetik ostiralera 10:00-13:00 / asteko gainerako egunetan ordua eskatuta
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GAROA
Garoa Baserria - Zerain / T. 943 801 505

Idiazabal gaztaren ekoizpena eta ardi-hazkuntza
-----Bertan egindako Idiazabal gazta – Goierriko produktu tipikoen salmenta
-----Garoa gaztandegi tradizionala da eta artzainak berak azalduko digu nola egiten duen Idiazabal gazta.
Denda txiki bat dauka, Goierriko produktu tipikoak saltzeko.
-----Ordutegia: asteartetik ostiralera 10:00-13:00 / gainerako egun eta orduak zehazteko

13D

ZESTOA

NON JAN
JATETXEAK
ARANBURU
Urrutikoetxea, 2 (Aizarna) - Zestoa / T. 943 148 005

Sukaldaritza tradizionala
-----Bildotsa burruntzian (aurrez eskatuta) – Legatza labean – Onddo-nahaskia – Etxeko frijituak - Txuleta
-----Landa-ingurune lasai-lasaian, XVI. mendeko baserri zaharberritu batean, Aranburu jatetxeak
sukaldaritza tradizionala eta etxeko giroa eskaintzen ditu. Aparkalekua, terraza eta haurrentzako
parkea ere baditu.
-----Eguneko menua: 10,25 € / Karta: 30-35 €
Ordutegia: 09:00-23:00 / Itxita: astelehenetan

5B

ZIERBENA

NON JAN
JATETXEAK
BATZOKI DE ZIERBENA
Bº El Puerto, 19-21 - Zierbena / T. 94 636 63 74

Sukaldaritza tradizionala
-----Itsaskiak: ganbak, lanpernak… –Bakailaoa pil-pilean – Txuletoia harrian – Arrainak: bisigua,
lupia, erreboiloa – Azpizuna
-----Zierbenako arrantza-portuan dago eta sukaldaritza tradizionala eskaintzen du, betiere sasoiko
produktuak, arrainak eta itsaskiak nabarmenduta. Barra eta pintxoak ere baditu.
-----Eguneko menua: 14 € / Karta: 30-35 € / Dastatzeko menua: 32 €
Ordutegia: 09:00-21:00 (ostiral eta larunbatetan 23:00ak arte) / Itxita: astearteetan

GLORIA
Bº El Puerto 25 - Zierbena / T. 94 636 50 13

Marinel-erako sukaldaritza tradizionala
-----Muskuiluak – Txirlak marinel erara – Txipiroi freskoak beren tintan – Itsasoko erreboiloa parrilan –
Txangurrua eta era guztietako itsaskiak
-----Zierbenako portuan dagoen jatetxe historikoa. Taberna eta anoak ditu, eta nabarmentzekoa da
bertako muskuiluen ospea. Jatetxea, berriz, arrain eta itsaski freskoetan dago espezializatuta.
-----Karta: 40-45 €
Ordutegia: 13:00-16:00 / 21:00-23:00
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LA FÁBRICA DE JUAN
Barrio La Arena, s/n - Zierbena / T. 94 636 53 61 / www.lafabricadejuan.biz

Produktu-sukaldaritza
-----Olagarroa txingarretan erreta – Hegalabur-tatakia – Erreboiloa parrilan – Tenperatura baxuan
konfitatutako txerrikumea – Txuleta
-----La Arena hondartza ondoan dago eta gustu eta aurrekontu guztietarako 700 ardo-erreferentziatik
gora ditu. Dastaketak ere antolatzen ditu. Parrila agerian dago, kristalezko kubo handi batean, eta
ikatz mota bat baino gehiago erabiltzen du: artearena, aihenarena…
-----Karta: 40 € / Eguneko menua: 14,30-16,50 €
Ordutegia: 13:00-16:00 (ostiral eta larunbatetan 21:00-23:00 ere bai)
10D

ZIORTZA - BOLIBAR

NON JAN
JATETXEAK
IKESTEI
Iruzubieta auzoa - Ziortza - Bolibar / T. 94 616 81 27 / www.ikestei.net

Euskal sukaldaritza tradizionala
-----Eskualdeko haragia – Arrainak txingarretan erreta – Etxeko azkenburuak – Bildotsa burruntzian
-----Donejakue bide ertzeko ingurune natural batean, Ikestei nekazaritza-turismo xarmagarria ere bada.
Goitik behera hornitutako lau logela ditu, urritasuna dutenentzat egokituta.
-----Eguneko menua: 10 € / Karta: 30-35 € / Asteburuko menua: 20 € / Haurrentzako menua: 12 €
Ordutegia: 13:00-15:30 eta 20:00-23:00 / Itxita: asteazken arratsaldeetan

15D

ZIZURKIL

NON JAN
JATETXEAK
PLAZA ETXEBERRI
Pedro Mari Otaño plaza, 1 - Zizurkil / T. 943 691 936 / www.plazaetxeberri.com

Sukaldaritza tradizionala
-----Tolosako babarrunak sakramentuekin (sasoian) – Etxeko kroketak – Txipiroiak plantxan – Gazta-tarta
-----Familia-jatetxea da eta herriko plazan, 400 urtetik gora dituen etxe batean dago. Euskal
gastronomiako plater enblematikoak eskaintzen ditu, eta babarrunak sakramentu eta guzti.
-----Eguneko menua: 12 € / Karta: 35-40 € / Dastatzeko menua: 30 € (igandeetan eta jaiegunetan) /
Haurrentzako menua: 12-15 €
Ordutegia: astelehenetik ostegunera 11:00-17:00 / ostiral eta larunbatetan 11:00-01:00 / igandeetan 11:00-20:00

13C

ZUMAIA

NON JAN
JATETXEAK
BEHEKO PLAZA
Eusebio Gurrutxaga, 3 - Zumaia / T. 943 861 700

Sormenezko sukaldaritza
------
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Baserriko lekak (sasoian) txingarretan salteatuta baserriko arrautza-gorringoarekin –
Zumaiako haitzetako olagarroa – Risottoa eta etxean egindako pastak, Italiako erara
-----Beheko Plaza erdiguneko jatetxea da. Herriko nekazarien produktuekin hornitzen da eta produktusukaldaritza eskaintzen du, Italiako erako ukituarekin. Haragi eta arrainen parrila ona ere badu.
-----Eguneko menua: 10 € / Karta: 40-50 € / Txuletoi-menua: 27 € / Flysch menua: 32 € / Haurrentzako menua: 10 €
Ordutegia: 10:00-00:00 / Asteko atseden-eguna: astelehena

ORRUA
Basusta, 16 (Camping Zumaia) - Zumaia / T. 943 143 582 / www.campingzumaia.com

Sukaldaritza tradizionala
-----Onddo-nahaskia foiearekin – Bakailaoz edo haragiz betetako piperrak – Barazki salteatuak –
Askotariko entsaladak – Arrain freskoak parrilan
-----Zumaiko kanpinean dagoen Orruak sukaldaritza tradizionala eskaintzen du. 200 lagun baino gehiago
har ditzakeen lokala da, eta terraza, chill-out gunea, zabuak, pantaila erraldoia eta abar ditu.
-----Eguneko menua: 16 € / Karta: 30 €
Ordutegia: 19:00-22:30 / Ez du ixten

TALASOTERAPIA ZELAI
Plaza Itzurun, s/n. - Zumaia / T. 943 865 100 / www.talasoterapiazelai.com

Marinel-erako sukaldaritza tradizionala
-----Kukulu-, antxoa- eta hegaluze-entsalada – Arroz krematsua onddoekin eta foiearekin –
Amuko txipiroiak plantxan – Zapo beltza parrilan panadera-patatekin – Esneko bildots errea
panadera-patatekin
-----Zelai hotel eta talasoterapiako eremuan dago jatetxea, Itzurungo hondartza ikusgarriaren ertzean.
Jangelan itsasorako eta kostalderako (flyscherako) ikuspegi zuzen eta paregabea du.
-----Eguneko menua: 18 € / Karta: 30-35 € / Menu gastronomikoa: 28 € / Haurrentzako menua: 10 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:00-23:00

BEDUA
Bedua auzoa - Zumaia / T. 943 860 551 / www.bedua.es

Sukaldaritza tradizionala eta parrila
-----Baratzeko entsalada – Barazki-panatxea – Patata-tortilla – Bisigua parrilan – Idi-txuletoia
txingarretan erreta
-----«Ocho apellidos vascos» filmeko eszenarik garrantzitsuena filmatu zen jatetxea da, sukaldaritza
tradizionalaren, etxeko baratzeko barazkien eta parrilan egindako haragi eta arrainen tenplua.
-----Karta: 50 - 60 €
Ordutegia: 13:00-16:00 / 20:00-23:00

PINTXO-TABERNAK
IDOIA
Julio Beobide, 2 - Zumaia / T. 943 574 986

Ardo-dastaketa eta -salmenta eta pintxo-taberna
-----Ganba-broxeta – Itsas trikua – Urdaiazpikoz eta gaztaz betetako alberjinia – Ahatetxo itsusia
(hostorea gaztarekin, urdaiazpikoarekin, micuitarekin eta tipularekin) – Anoak (zigalatxoak,
kokotxak…)
-----Pintxo-taberna, denda eta ardandegia du. Ardo zuri eta beltzen 500 erreferentzia baino gehiago ditu,
eta kopatan edateko 40 ardo inguru. Anoak jateko jangela txiki bat ere badu.
-----Ordutegia: 10:00etatik itxi arte
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ITZURUN
Itzurun Zuhaitzbidea, 1 - Zumaia / T. 943 862 124

Pintxo-taberna
-----Askotariko tortillak – Olagarro-broxeta – Kroketak – Pintxo hotzak oro har: antxoak, txatka…
-----Itzurungo hondartzatik itzulian, indarrak suspertzeko «lehen geralekua» da taberna hau. Terraza
atsegina eta pintxo-aukera zaindua ditu. Itzurunek aldian-aldian antolatzen ditu kontzertuak,
monologoak eta abar.
-----Ordutegia: 10:00etatik itxi arte / Itxita: asteazkenetan

TTAKUN
Izustarri, 3 - Zumaia / T. 943 865 289

Pintxoen, anoen eta ardoen taberna
-----Bakailao-kokotxak arrautza-irinetan pasatuta – Barrengorri-pintxoa – Patata-tortilla – Olagarroa
ozpin-oliotan – Hanburgesa-opila
-----2011ko uztailean inauguratu zuten taberna txiki baina ongi hornitu hau. Nabarmentzekoak dira
ardoak, urdaiazpiko iberikoa, pintxoak, barrengorri-anoak eta sasoiko gomendioak.
-----Ordutegia: 09:00-22:30 (udan 23:30 edo 00:00ak arte) / Itxita: asteazkenetan

NON EROSI
GOURMET DENDAK
IDOIA
Julio Beobide, 2 - Zumaia / T. 943 574 986

Ardo-dastaketa eta -salmenta eta pintxo-taberna
-----Ardoak (500 erreferentziatik gora) – Kalitate handiko Nardin kontserbak – Guijueloko
hestebeteak – Sasoiko itsaskiak
-----Pintxo-taberna, denda eta ardandegia du. Ardo zuri eta beltzen 500 erreferentzia baino gehiago ditu, eta
kopatan edateko 40 ardo inguru. Anoak jateko jangela txiki bat ere badu.
-----Ordutegia: 10:00etatik itxi arte

ODRIOZOLA ARDOAK
Aitzuri Kalea s/n (Alai Auzategia) - Zumaia / T. 943 574 986

Ardoen eta gourmet-produktuen salmenta
-----Ardoak, likoreak eta sagardoak – Frutak eta barazkiak – Kontserbak – Xarkuteria – Gourmetproduktuak eta opari-sortak
-----Ardo- eta likore-banatzaile hau 1983an ireki zuten ardoaren kulturaren inguruan. Gaur egun, familia bereko
bigarren belaunaldiak zuzentzen du. Hiru gourmet-denda ikusgarri ditu Azkoitian, Azpeitian eta Zumaian.
-----Ordutegia: 09:00-13:30 eta 17:00-20:00 / Itxita: igande arratsaldeetan

12F

ZUMARRAGA

NON JAN
JATETXEAK
BIDE BIDE
Avda. Beloki s/n (La Antigua) - Zumarraga / T. 943 720 930 / www.bidebide.es

Askotariko sukaldaritza, informala
------
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Tagliatelle-, onddo- eta otarrainxka-entsalada epela – Esneko txahal-saiheskia patatekin –
Masailak saltsan patata eta onddoekin – Txerri-ukondo errea patatekin – Torrada
-----«Baselizen katedrala» esaten dioten Antiguako baselizaren ondoko taberna-jatetxea da.
Sukaldaritza informala eskaintzen du: askotariko pintxoak, entsaladak, txigorkiak, sandwichak,
hanburgesak, platerak…
------

Karta: 15 - 20 €
Ordutegia: 10:00-16:00 eta 20:00-23:30 / ostegunetik igandera sukaldea 08:30etik 23:30era egoten da irekita

ETXEBERRI
Bº Etxeberri s/n - Zumarraga / T. 943 721 211 / www.etxeberri.com

Goi-mailako euskal sukaldaritza tradizionala
-----Ahate-entsalada epela sagar errearekin – Buztan- eta foie-risottoa – Legatza euskal erara –
Mihi-arraina Meunière erara – Orkatza Austriako erara
-----Ehun urtetik gora dituen jatetxe honetan, sukaldaritza klasikoa aurkituko dugu, Bixente Egiguren
herriko chefak ezin hobeto gauzatua. Areto eta lorategi zabalak ditu, ospakizunak egiteko.
-----Karta: 55 € / Asteburuko menua: 20 €
Ordutegia: 13:00-16:00 eta 20:00-23:00 / Itxita: igande gauetan

KABIA
Legazpi, 5 - Zumarraga / T. 943 726 274 / www.restaurantekabia.com

Produktu-sukaldaritza, autore-ukituekin
-----Otarrainxka-entsalada epela eta olagarroa tipularekin – Barazki natural salteatuak
perretxikoekin eta plantxan egindako foiearekin – Bakailao-xerrak ajoarrieroarekin – Mamibizkotxoa bioleta-izozkiarekin
-----Juanma Hurtado sukaldari apala da, baina zorrotza eta arretatsua ere bai. Dagoeneko, bi hamarkada
egin ditu jatetxeko talde txiki baina gogotsua zuzentzen, eta produktua eta zaporea lehenesten
dituen sukaldaritza eskaintzen du.
-----Eguneko menua: 18,40 € / Karta: 45-50 € + BEZa / Asteburuko menua: 35 € / Dastatzeko menua: 35-42 €
Ordutegia: 13:00-15:30 / asteburuetan 13:30-15:30 eta 21:00-22:30 / Itxita: astelehenetan eta igandetik
ostegunerako gauetan
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