
Larreko arrautzekin egindako bakailau tortilla
Bakailau konfitatua edo saltsa berdean
Txuleta ensaladarekin:

· Errege bideko txuleta (inportazioa)
· Gipuzkoako Txuleta                                                                                                                                  +2,00 €/pax 

Euskal gazten dastatzea, intxaurrak,  sagar eta sagardo mermeladarekin
Ogia, ura eta/edo sagardoa
Kafea edo infusioa.

Tuterako kukuluak parrilan
Ontto salteatuak udapa patata kremarekin
Barazki salteatuak
Astarbe sagar helatua
Ogia, ura eta/edo sagardoa
Kafea edo infusioa

Tortila aukeran (gazta, urdaiazpikoa, txorizoa edo frantsesa), bertako behiaren entrekota udapa patata 
frijitu eta entsaladarekin. Izozkia, ogia eta ura.

Sagardotegiko menua  (gutxienez 2pax) 45€ pax

Menuak

Ezagutu gure baserriko 
produktu eta ekoizleak

Descubre todos 
los productos de 
nuestro caserío

Menu beganoa (aldez aurretiko erreserba beharrezkoa) 38€ pax

Haurrentzako menua (aldez aurretiko erreserba beharrezkoa) 18€

ALERGIAK ETA INTOLERANTZIAK
Astarbeko gastronomia zein edari proposamenean pertsona ezberdinentzako kaltegarriak izan daitezkeen 
osagaiak aurki daitezke. Eskatu aurretik galdetu mesedez.

www.astarbe.eus

1.563



Euskal urdaiazpiko Iberikoa 12 €

Bakailau Tortilla 5,5 €/ pax
Tuterako kukuluak 8 €

Bakailao kokotxak  parrilan 16 €
Bakailau konfitatua  13 €
Bakailaua saltsa berdean 13 €
Olagarroa 21€

ByHur sorbetea  5 €
Euskal gazta dastatzea 6 €/pax
Astarbe sagar helatua 7 €
Gazta tarta 7,50 €

 

Atarian

Sukaldean

Errege Bidean

Ukuiluan

Ganbaran

Egin zurea

www.astarbe.eus

Botilako ura  2 €
 

Errege bideko txuleta (inportazioa) 48 €/kg
Gipuzkoako Txuleta 49,50 €/kg
Black Angus saiheskia                                                                                                                                           19,50 €
Basatxerri Hirugiharra                                                                                                                                             14,50€ 

Udapa patata razioa   5€
Pikillo razioa  6€



Astarbe Euskal Sagardoa J.I.
Gure etxeko zein lagunen sagarrekin egindako sagardo naturala 6 €
Astarbe Sagardoa 
Hautaturiko sagarrak 5 €

ByHur 
Astarbe eta Mendiola 12 hilabeteko ontzearekin               13€ 
  
ByHur24 
Astarbe eta Mendiola 12 hilabeteko ontzearekin                 20 € 
                                                                                                                                                            

Sagar Muztioa                                                                                                                                                                      5 €

Freskagarriak.
Coca-Cola, Kas Limon edo Kas Naranja 2,50 €

Konbinatuak
Ginebra, Ron edo Whisky-a dutenak 6,50 €
Saphire                                                                                                                                                                              7,50 € 

Kopak
Patxaran, Baileys eta belar likorea 4,50 € 

Txupitoak
Patxarana, baileys, belar likorea, Ginebra, Ron-a edo Whisky-a 3 € 

Kafe 100% Arabiko organikoa-Aitona
Astigarragako kafe txigortzailearen, 100% Arabikoa eta organikoa den, kafea dugu. Colombia eta Mexikoko nahasketa.  

Hutsa: 1,40 € 
Ebakia: 1,50 € (Borda Zaharreko esnea)
Kafesnea: 1,60 € (Borda Zaharreko esnea)
Infusioa: 1,60 €
Ttantto gehigarria: +0,50€

Sagardoak

Beste edariak

Kafeak-infusioak

Upategian

www.astarbe.eus



Txiki Peluaga Baserria, Felix eta 
Ohian Lizaso Artamugarri Baserria,  Arantxa Eizagirre 
eta Joxe Iruretagoiena Sorazu Erdikoa Baserria
Sheila Montes eta Astarbe Sagardotegia: 
gure sagardoen sagarrak lantzen dituzten pertsona 
eta familiak.

Ibon Labayen.
Ibarrako piper ekologikoak

Bordatxo Baserriko Manu.
tomate, letxuga eta tipuliña

Urko.
Gure  haragi hautatzailea 

Xebas Mendiluze.
Astigarragako okina

Desire, Pantxika eta Kati Loyatho.
Ossau Iraty-ko Ekiola Gaztandegiko kideak

Javier Laspidea Hualde.
Erronkariko Onkizu gaztandegia

Jon Arregi eta Martina Urbistondo.
Zeraingo Garoa gaztandegia

Joseba Otegi eta Maria Jose Hidalgo.
Asteasuko Goine gaztandegia

Mikel Lujanbio
Abere Harategia

Iñaki eta Aitor Zapirain. Caserío Bordaxar.
Gure esnezainak

Aiora Arrospide
Arrospide onttoak

Norberto Emazabel.
Tuku Tuku itsasontziko kapitaina

Jose Manuel Barreiro
Presidente cofradía del Puerto de Pasaia

Fernando Saenz Duarte.
Astarbe sagar helatuaren sortzailea

Jose Mari.
Kafe hautatzaile eta tostatzailea

Txiki, Peluaga Baserria.
Gure arrautzak ekoiztu eta hautatzen dituena

Rosa Mari.
Arrain eta muskuiluak

Basatxerri.
Eusko Label txerria

Lizarza eta Cubamar.
Bakailaua ekartzen digutenak

Gure familia zabalaren izenean, 
Mila esker!
Gure sagardo eta plateren atzean pertsona asko aurkitzen ditugu. 
Azken atal honetan, gure etxea egiten duten pertsona eta proiektuen 
izen abizenak aurkituko dituzu. ¡Mila esker!
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Crustáceo: ikur hau duten jakiek krustazeoak edo krustazeo trazak izan ditzazketen elikagaiak dira: ganbak, 
karramarroak, otarrainak, zigala, abakando, txangurroa, nekora, lanperna etabar…

Arrautza: Gorringo, zuringo edo bi elementuek alergiak sortzen dituzte. Ikur honen bidez identifikatuko duzu 
arrautza edo trazak dituzten elikagaiak.

Fruitu lehorrak: gure platreretan aurki daitezken fruitu lehorrak identifikatzeko ikurra dugu honako hau. 
Batez ere intxaurrak aurkitzen dira gure plateretan baina besteak beste almendrak, anakardoak, pistatxoak 
etabar izan ditzazkete.

Pescado: arraiak edo arraietan oinarritzen diren elikagaiak: Kuriositate bezala, arrai batzuei alergikoa izan zaitezke besteei 
ez zarenean ere. Alergiak sortzen dituzten ohikoenak: antxoak, izokina, bakailaoa, legatza, abadira eta amuarrainak dira. 

Soja: ikur honen bidez soja duten edo trazak izan ditzazketen platerak identifikatu ahal izango dituzu.

Ziapea: espezieen artean alergiak sortzen dituen ohikoena den produktua, ikur honen bidez identifikatuko duzu.

Molusco: ikur hau duten jakiek molusku familiakoak edo trazak izan ditzaketen elikagaiak dira: muskuiluak, 
ostrak, txirlak, karakolak, karrakelak, txipiroi, txibia, olagarroa etabar…

Kakahueteak: alergien artean arriskutsuena izan daitekeena dugu hau eta sarritan postreetan aurkitzen duzu. 
Ikur honen bidez identifikatuko dituzu kakahueteak daramaten platerak.

Perrexil heze eta eratorriak: kaldo, haragi, saltsa zein zenbait edarietan aurkitu daitezkeen elementuak dira. 
Ikur honen bidez identifikatuko dituzu gure kartan.

Gluten: Glutena:ohikoena den alergenoa, ikur honen bidez identifikatuko duzu gure kartan. Zereal ezberdinen 
hazietan aurkitzen dugu eta gure txeko ogietan dago besteak beste. 

Esnea: ikur honen bidez, esnea duten produktuak aurkituko dituzu. Hala ere, ez da berdina alergia edo  
intolerantzia izatea. 

Sesamo: gozo zein gailetetan aurki daitezkeen haziak dira hauek, ikono hauen bidez identifikatuko dituzu.

Sulfitoak edo/eta sulfurosoak: kontserbante bezala naturalki zein kimikoki erabiltzen diren elementuak dira 
hauek. Besteak beste, mermeladetan, sagardoetan eta beste edarietan aurkitu dezakegu. Ikur honen bidez 
identifikatuko dituzu elikagai hauek.

Lupinoa:  gluten gabeko produktuetan aurkitzen diren produktuak dira. Gluten gabeko ogiak izan de-
zakeen alergenoa dugu honako hau. 

Hauek dira ohikoenak diren 14 
alergenoen ikonoak eta azalpenak:
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