
Borda para llevar, Borda etxean.

Eskariak egiteko, gutxienez ere hiru egun lehenago 
telefono bitartez.

         948 46 05 45

Etxean ere gozatu Borda Jatetxeaz. 
Ziur gaude errepikatuko duzula.  www.bordajatetxea.com

Menu berdina mahai guztiarentzat eskatzea gomendatzen dizuegu.

Eskariak egiteko ordutegia:

Borda Jatetxean eskariak biltzeko ordutegia: 

10:00-tik 13:00-ra eta 17:00-tik 20:00-ra

11:00-tik 13:00-ra eta 18:00-tik 20:00-ra

Eraman ezazu etxera Borda jatetxearen berezko zaporea.
Denbora aurreztu eta erosotasuna irabaziko duzu zureekin gozatzeko

Gozatu Borda jatetxeko gastronomiaz zure egun berezietan:  familia-
afariak, bazkariak elkartean, ospakizun bereziak edo erlaxatzeko asteburu 
bat.  Eraman gure sukaldaritzaren kalitatea eta zaporea nahi 
duzun lekura, eta erosotasuna irabazi eta denbora aurreztuko 
duzu.  Berotu minutu gutxi batzuk Borda Etxean menuko plater prestatu 
berriak eta gozatu ezazu, arrakasta ziurtatua duzu eta.  On egin!

Nola erreserbatu zure Borda platera etxean gozatzeko:

Aukeratu zein egunetan dastatu nahi dituzun gure platerak etxean. 

Aukeratu zure plater gogokoenak
“Borda eramateko.  Borda Etxean”kartatik.

Deitu 948 46 05 45 telefono-zenbakira erreserba egiteko, 
gutxienez ere hiru egun lehenago.  Horrela denbora nahikoa 
izango dugu gure maitasun guztia eta osagai onenak zure Borda 
platerean jartzeko.

Esandako  egunean, zure menua kontu handiz zerbitzatuta eta 
paketatuta edukiko dugu, etxera eraman dezazun.

Bukatzeko, azken bero-ukitua eman eta zuk bakarrik dakizun 
bezala zerbitzatu beharko duzu.

Eraman ezazu etxera Borda
jatetxearen berezko zaporea.

Denbora aurreztu eta erosotasuna 
irabaziko duzu zureekin gozatzeko.

ZERBITZU

BERRIA



H A S I E R A K O A K A R R A I N A K

H A R A G I A K

Ajoarriero 9€

Legatza saltsa berdean 16,5€

Txekor masailak saltsan 10€

Bakailaoa ilarra kremarekin 11€

Behi buztana saltsan 10€

Txerri hankak saltsan 10€

Legatza labean 13,5€

Erreboilo, Itsas zapoa  labean

Tripakiak 8€

Urdaiazpiko Iberikoa 17,5€

Kanpestre entsalada 5€

Ajoblanco 5€

Ganben krepa 4,5€

Urdaiazpiko kroketak 0,45€/Un.

Urdaiazpiko eta gazta kroketak 0,65€/Un.

Olagarro entsalada 5,5€

Arkumea, txerrikumea... erdia edo osoa. Gure produktua 
labean egiten dugu.

Prezioa merkatuen arabera
20min / 200ºC. Berotu eta gero bere zukua berotuta bota.

Txipiroi konpota patetekin
(Indibidual) 5€

10min /  200ºC

Berenjena tipulakin, onddo eta gazta 
(Indibidual) 4,5€10min / 200ºC

Arrain piper beteak
(4 piper errazio) 6,5€10min / 200ºC

Arrain zopa
5,5€Su txikian berotu

Porru, romeskua eta gazta lasagna
(Indibidual) 4,5€10min / 200ºC

Bakailaoa eta piper gorri krema
(Indibidual) 5€

10min / 200ºC

P O S T R E A K

Sagar Tarta (Ertaina / Haundia) 10/13,5€

Goxua (Banakako tarrina) 3,5€

Euskal Pastela (Ertaina / Haundia) 10/13,5€

Gazta mousse-a (Banakako tarrina) 4,5€

Azenario Pastela (Ertaina / Haundia) 10/13,5€

Mango krema yogur mousse-akin (Banakako tarrina) 4,5€

10% BEZa barne
Alergeno oharrak (Kontsultatu gure pertsonalari)

Prezioa merkatuen arabera


