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TOLOSA

Vitoria

Osasuna

Moruno

Serranito

Urumea

Mini burguer amb formatge,
enciam, ceba caramelitzada
i tomàquet. Calent · 2,65 €

Gamba amb pasta
Kadaif fregida.
Calent · 2,10 €

Calamars a l’andalusa
amb maionesa de llima.
Calent · 2,10 €

Broqueta de llom adobat.
Calent · 2,10 €

Llom a la planxa, amb
pernil ibèric, manxec
i pebrots. Calent · 2,40 €

Espàrrecs embolicats amb
bacó en tempura de vichi i salsa
romesco. Calent · 2,40 €
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TXACOLIS
Xistorra
Xistorra de
Navarra.
Calent · 1,95 €
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Croqueta

Urruti

Croqueta de pernil
ibèric de gla.
Calent · 1,95 €

Caneló de rostit amb
beixamel de tòfona.
Calent · 2,40 €
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Txomin Etxaniz

Txapela Txakolí

18,40 €

12,60 €

TXERRIKI

Igueldo

Gernika

Mini de pulled pork
amb salsa barbacoa.
Calent · 2,40 €

Rulo d’albergínia amb formatge
de cabra i melmelada de figues.
Calent · 2,10 €

Amanida de cranc, bou de
mar amb caviar tobiko i ou dur.
2,10 €
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10
Eizaguirre
16,20 €

Cerveses
Txirimiri

Mallorca

Camembert fos amb
melmelada de tomàquet.
Calent · 1,95 €

Bikini de sobrassada i
formatge Maó.
Calent · 2,10 €
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Sangria
tRUITA de
bacalLA

ous estrellats
Ous estrellats amb
encenalls de pernil.
Calent · 2,10 €

amb ceba confitada.
2,10 €

Estrella
(0,3L)

13

2,95 €

Sangria de Txacolí,
Sidra, Vi o Cava (1 L)

Estrella
(0,5L)

11,40 €

4,85 €
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Ibèric

Donosti

Pernil ibèric de gla,
amb pa amb tomàquet.
2,80 €

Pebrot farcit d’amanida
de tonyina i ou dur.
2,10 €
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Sidra
Aurresku

Arantxa

Filet de vedella marinat amb
salsa soia i chili dolç.
Calent · 2,70 €

Broqueta de gambes i xampinyons amb cruixent de bacó.
Calent · 2,70 €
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BravEs

FrancEs

PoP

Zarautz

Patates amb
salsa brava.
Calent · 2,10 €

Minicroissant amb
amanida de cranc.
2,10 €

Broqueta de pop amb
vinagreta clàssica.
2,80 €

Amanida de mongeta de
santa pau amb llagostins,
festucs i romesco. 2,10 €

Sidra Guipuscoana de barril
Zapiain (gerra de 0,75L)
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10,10 €
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CHECK IT
ON YOUR LANGUAGE

Gros
Broqueta de secret ibèric
amb salsa tamarindo.
Calent · 2,70 €

BIKINI Txapela

Sagardoa

Bikini de tòfona i
mozzarella de búfala.
Calent · 2,40 €

Xoriço confitat
a la sidra.
Calent · 2,40 €

Tenim a la vostra disposició la informació sobre al·lèrgens.
Pregunta als nostres cambrers.
IVA inclòs

Segueix-nos a @txapelaeuskaltaberna

Getaria

tRUITA

Txiki

Tàrtar de sardina fumada
amb daus de tomàquet.
2,40 €

Truita de patates
i ceba.
1,95 €

Seitons sobre pasta de full
amb tomàquet i oliva
kalamata. 2,10 €

