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Viernes, 7 de junio
‘Inicio de la Cosecha de la Sal 2013’ 
con el cocinero Eneko Atxa
Organiza: Fundación Valle Salado  
de Añana.

Sábado, 8 de junio
Jardín Botánico de Santa Catalina
Visita guiada sobre infusiones y 
degustación de tisana con pastas 
artesanas de Salcedo. 
Actividad gratuita.

Cervecería gastronómica
Visita guiada para conocer el  
proceso de elaboración de la cerveza 
VGnoster (Nanclares de la Oca)  
y cata de sus cervezas.  
Coste: 2 € / persona.

XII Representación medieval en el 
Jardín Botánico de Santa Catalina. 
Organiza: Asociación Arkiz.

Ostirala, ekainak 7
‘2013ko Gatz Bilketaren hasiera’ 

Eneko Atxa sukaldariarekin.
Antolatzailea: Añanako Gatz Harana 

Fundazioa.

Larunbata, ekainak 8
Santa Katalina lorategi botanikoa

Infusioei buruzko bisita gidatua,  
eta Saratsuko artisau pasta  

eta edabe dastatzea.
Doaneko jarduera.

Garagardotegi gastronomikoa
Bisita gidatua, VGnoster  

garagardoen ekoizpen-prozesua 
ikusteko (Langraiz Oka),  

eta garagardoen dastatzea.
Prezioa: 2 € / laguneko.

Erdi Aroko XII. Ikuskizuna  
Santa Katalina lorategi botanikoan. 

Antolatzailea: Arkiz Elkartea.

11:00

12:00-13:30

12:00-13:30

19:00-20:30
eta/y

22:00-23:30



Domingo, 9 de junio
Jardín Botánico de Santa Catalina
Visita guiada sobre infusiones y 
degustación de tisana con pastas 
artesanas de Salcedo. 
Actividad gratuita.

Valle Salado de Añana  
+ cata de sal
Visita guiada entre las eras,  
cata de sal con Slow Food Araba  
en el Palacio de Añana.
Actividad paralela con los niños  
en la cata. 
Coste: 2 € / persona.

Igande, ekainak 9
Santa Katalina lorategi botanikoa

Infusioei buruzko bisita gidatua,  
eta Saratsuko artisau pasta  

eta edabe dastatzea. 
Doaneko jarduera.

Añanako Gatz Harana  
+ gatz dastatzea

Bisita gidatua larrainetan barrena, eta 
gatz dastatzea Palacio de Añanan, 

Slow Food Arabarekin. 
 Jarduera paraleloa haurrentzat 

dastatzean.
Prezioa: 2 € / laguneko.

12:00-13:30

12:00-13:45

Informazioa eta izen-ematea
Información y reservas

945 21 81 78
info@beinke.org
Leku-kopuru mugatua

Plazas limitadas



Añanako Gatz Harana /  
Valle Salado de Añana

Sobrongo Uraren Museoa / 
Museo del Agua de Sobrón 

Varonatarren dorre-jauregia / 
Torre Palacio de los Varona

Kuartangoko Urbina-Basabe 
dorrea / Torre de Urbina-Basabe

Santa Katalina Lorategi 
Botanikoa / Jardín Botánico de 
Santa Catalina. 

Bazkaldu gure jatetxeetan 
eta bisita ezazu doanik 
Añanako eskualdea

Come en nuestros 
restaurantes y visita gratis 
la comarca de Añana

Añanako VIII. Jardunaldi Gastronomiko-
etan parte hartzen duten jatetxeetan 
bazkaltzen baduzu, Añanako eskualdeko 
interes gune turistiko bat doanik 
bisitatzeko* aukera eskeintzen dizugu. 

Bazkaria eta bisita 2013ko ekainaren  
8 edota 9an egin behar dira. 

Si comes en los restaurantes 
participantes en las VIII Jornadas 
Gastronómicas de Añana, te ofrecemos 
visitar* de forma gratuita uno de 
nuestros puntos de interés turístico de la 
comarca de Añana. 

La comida y visita se tendrán que 
realizar los días 8 y 9 de junio de 2013. 
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* 4 pertsona gehienez.
* 4 personas máximo.



Amparo
Arauko Etxea
Camping de Angosto
Camping El Roble Verde
Durtzi
El Viso
Haitzarte
Iruña

Lola
Merendero Rosa
Mesón Valderejo
Neithea
Onegin 
Palacio de Añana
Taberna La Era
Txako

Jatetxe hauek eskeintzen dituzten 
menuak dastazeko beharrezkoa 
da aldez aurretik erreserba egitea.

Para disfrutar de los menús que 
ofrecen estos restaurantes es 
necesaria reserva previa.

Menu bereziak  
Menús especiales

Jardunaldietan parte hartzen duten jatetxeak:
Restaurantes participantes en las jornadas:



Amparo
Berberana
Tel. 947 351 553
Larunbat eta igandeetan

Lehenengorako aukerak
 _Anguianoko babarrunak, 
sakramentuekin eta Añanako 
gatzarekin. 
 _Ahuntz-gazta eta fruitu lehor 
entsalada.

Bigarrenerako aukerak
 _Txahal-entrekota. 
 _Legatz-kokotea plantxan.

Etxeko postrea

Ogia, edaria (Javier Besa ondua) 
eta kafea.

25 € (BEZa barne)

Haurren menua 
 _Plater konbinatua: pasta,  
oilasko-bularkia eta kroketak.

Postrea eta edaria barne.

12 € (BEZa barne)

Arauko Etxea
Nograro
Tel. 639 268 888
Larunbat eta igandeetan

Añanako gatzarekin prestatuta.

Hasierakoak
 _Zainzuriak bi saltsatan.
 _Onddo-kroketak.
 _Ganboia plantxan, Añanako  
gatz-lorearekin.

Bigarrenerako aukerak
 _Entrekota txingarretan erreta, 
pikillo piperrekin eta Trevisoko 
gazta-kremarekin.
 _Txerrikume-txuletak. 
 _Bakailaoa plantxan, frijituekin. 
 _Zapoz betetako piperrak, 
otarrain-saltsarekin eta gulekin.

Etxeko postrea
 _Goxua.
 _Torrada txokolate beroarekin.
 _Turroi-izozkia Pedro Ximenezekin.

Javier Sampedro (Guardia) urteko 
ardoa, ura, ogia eta kafe.

25 € (BEZa barne)

Haurren menua
 _Plater konbinatua: entsalada 
errusiarra, frijitu askotarikoak eta 
ogi arrailetan pasatutako oilasko-
bularkia edo xerra. 
 _ Izozkia eta freskagarria.

12 € (BEZa barne)

Angostoko kanpina
Villanañe
Tel. 945 353 271
Larunbat eta igandeetan

Lehenengorako aukerak
 _Haragiz betetako patatak.
 _Baratzeko barazkien panatxea. 
 _Bakailao entsalada.
 _ Inguruko perretxiko eta onddoen 
lasagnatxoa.

Bigarrenerako aukerak
 _Txipiroiak plantxan piperradarekin.
 _Basurde gisatua.
 _Entrekota, patata hornigaiarekin 
eta Añanako gatz-lore ezkatekin. 

Postrea
 _Losako gazta freskoa 
irasagarrarekin. 
 _Sagarrak kremarekin.
 _Mami-budina.
 _Pantxineta.

Ogia eta edaria.

15 € (BEZa barne)

Haurren menua
 _Makarroiak tomatearekin.
 _Txahal-xerra / Oilasko-bularkia 
plantxan / Solomo ontzutua 
plantxan.
 _ Izozkia / Jogurta.

Ogia eta ura barne.

10 € (BEZa barne)



El Roble Verde 
kanpina
Nuvilla
Tel. 945 063 353

Sagardotegiko menua (larunbata) 
kanpineko jarduera espezifikoa
 _Txotx sagardoa.
 _Bakailao nahaskia.
 _Bakailaoa.
 _Txuletoia txingarretan erreta.
 _Gazta, irasagarra eta intxaurrak.

30 € (BEZa barne)

Dastatze menua (igandea)
 _Gula eta pikillo entsalada.
 _Dilista-krema, curryarekin eta 
gibelarekin.
 _Hirugihar eta porru quiche-a.
 _Zigalak, baratxuri-muselinarekin 
gratinatuta.
 _Bieirak, cavarekin eta ganbekin.
 _Bakailaoa pil-pilean, piper berde 
marmeladarekin.
 _Azpizuna, piperbeltz berde 
saltsarekin.

Postreak edo izozki-karta, aukeran
 _Txokolatezko tiramisua.
 _Gazta eta mugurdi tarta.
 _Etzeko arroz-esnea.
 _Etxeko mamia.
 _Laranja-ur naturala.

Ogia eta edaria (ardo beltz ondua).

25 € (IVA incluido)

Haurren menua aukeran 

9 € (BEZa barne)

Durtzi
Sobron
Tel. 945 359 005
Igandeetan

Hasierakoak
 _Urdaiazpikoa.
 _Zainzuriak.
 _Udako entsalada Añanako 
gatzarekin.
 _Ganbak plantxan.

Bigarrenerako aukerak
 _Txuletoia Añanako ezkatekin.
 _Esneko arkumea.
 _Bakailaoa Bizkaiko erara.

Postreak
_Goxua.
_Tarta izoztua.

Errioxako ardo beltza eta kafea.

25 € (BEZa barne)

Haurren menua
 _Frijitu askotarikoak.
 _Oilasko-izter errea.
 _Budina edo izozkia.

12 € (BEZa barne)

El Viso
Estavillo
Tel. 945 365 316
Larunbat eta igandeetan

Hasierakoak, partekatzeko
 _Etxeko eskabetxean jarritako 
hegazti entsalada, sesamo 
karamelutu eta Añanako gatz-
lorearekin.
 _Perretxiko-nahaskia trufa 
olioarekin.

Bigarrenerako aukerak
 _Oliotan konfitatutako bakailaoa, 
piperrada eta pil-pilarekin.
 _Entrekota plantxan, Añanako 
gatzarekin. 

Etxeko postrea

Ogia eta edaria barne.

25 € (BEZa barne)

Haurren menua aukeran

12 € (BEZa barne)



Haitzarte
Subijana Morillas
Tel. 945 362 046
Larunbat eta igandeetan

Dastatzeko menua 
 _ Izokin-entsalada, Añanako 
gatzarekin, antxoa-emultsioarekin 
eta pikillo piperrekin marinatuta.

 _Txangurroz betetako hostore 
allumette-a, Añanako gatz-
lorearekin, Florentziako erara.

 _ Idiazabal gaztarekin betetako 
erreboiloa, zainzuri veoluté eta 
perretxikoekin.

 _Txerri iberikoaren azpizun errea, 
hirugihar eta onddo-kremarekin.

 _Postrea

 _Jogurt greziar eta txokolate txuri 
krema.

Ogia, ura, ardoa eta sagardoa barne.

25 € (IVA incluido)

Haurren menua
 _Makarroiak etxeko tomatearekin 
eta txorizo salteatuarekin.

 _Txahal-xerra plantxan edo 
oilasko-bularkiak baratxuritan.

 _ Izozki askotariko kopa.

Ogia eta ura barne.

12 € (BEZa barne)

Iruña
Nanclares de la Oca
Tel. 945 371 261
Larunbat eta igandeetan

Añanako gatzarekin prestatuta

Lehenengorako aukerak
_Babarrunak.
_Menestra.

Bigarrenerako aukerak
 _Bakailaoa pil-pilean
 _Bakailaoa tomatearekin
 _ ‘Iruña’ Txipiroiak tintan
 _Masailak.

Postrea, kafea eta edaria.

18 € (BEZa barne)

Haurren menua aukeran

10 € (BEZa barne)

Lola
Berantevilla
Tel. 945 337 062
Larunbat eta igandeetan

Hasierakoak
 _Añanako gatzetan ondutako 
izokin eta langostino entsalada, 
gazta fresko izozkiarekin.

 _Lluezako gibel errea, txingarretan 
erretako sasoiko zainzuri zuriekin 
eta Arabako pataten kremarekin.

Bigarrenerako aukerak
 _Bakailao-solomoa txingarretan 
erretako porru samurrekin.

 _Txerri iberikoaren masailak  
ardo beltzetan.

 _Behiaren atzeko solomoa 
txingarretan erreta.

Postrea
 _Koko-aparra marrubi eta 
arabarba izozkiekin.

24 € (BEZa barne)

Edariak, aparte.

Haurren menua aukeran

12 € (BEZa barne)



Rosa Merenderoa
Nanclares de la Oca
Tel. 945 371 266
Larunbat eta igandeetan

Hasierakoak
 _Perretxikoz betetako piperrak.
 _Pasta-entsalada freskoa,  
ahuntz-gaztarekin.
 _Etxeko frijitu askotarikoak.

Bigarrenerako aukerak
 _Bakailaoa Bizkaiko erara.
 _Entrekota, Añanako gatzarekin.
 _Buztan erregosia.

Postrea, kafea eta edaria.

25 € (BEZa barne)

Haurren menua
 _Makarroiak edo paella.
 _Bigarrenerako aukerak: Oilasko 
errea/Xerra/Oilasko-bularkia

Postrea eta edaria.

12 € (BEZa barne)

Valderejo ostatua
Lalastra
Tel. 945 353 085
Larunbat eta igandeetan

Lehenengorako aukerak
 _Babarrunak sakramentuekin.
 _Perretxikoz eta iberikoz betetako 
zerba-orrimamiak.
 _Olagarro entsalada.

Bigarrenerako aukerak
 _Entrekota plantxan, Añanako 
gatz-lorearekin.
 _Buztana ardo beltzarekin.
 _Bakailaoa plantxan.
 _Masailak saltsan. 

Etxeko postrea

Ardoa, ura eta ogia.

20 € (BEZa barne)

Haurren menua aukeran

10 € (BEZa barne)

Neithea
Bóveda
Tel. 945 356 011
Larunbat eta igandeetan

Añanako gatzarekin prestatuta

Dastatzeko menua
 _Eskabetxean jarritako 
galeperraren entsalada  
barazki-ohearekin.
 _Karramarro-zopa.
 _Bakailao kaneloi gratinatua.
 _Haraneko arkume-menestra. 
 _Txokolatezko brownie-a krema 
ingeles coulisearekin. 

Ogia, ura eta ardo ondua.

23 € (BEZa barne)

Haurren menua
 _Espagetiak tomatearekin.
 _Xerra plantxan, patatekin.
 _ Izozkia.

Ogia eta edaria barne. 

10 € (BEZa barne)



Onegin
Rivabellosa
Tel. 945 355 293
Larunbatetan bakarrik

Añanako gatzarekin prestatuta

Aperitiboa

Lehenengorako aukerak
 _Paella.
 _Barazkiak.
 _Eltzekoa.
 _Entsalada.

Bigarrenerako aukerak
 _Haragia.
 _Arraina.
 _Nahaskia.

Etxeko postreak eta edaria.

12 € (BEZa barne)

Haurren menua
 _Makarroiak txorizo eta 
tomatearekin.
 _Solomoa plantxan, patata 
frijituekin.

Postrea eta edaria.

7,5 € (BEZa barne)

Palacio de Añana
Salinas de Añana
Tel. 945 567 968
Larunbat eta igandeetan

 _Bakailao milorria 90 gradura, 
kolorezko letxugatxoak eta 
modena erarako pil-pila gatz 
mineralarekin.

 _Txipiroi bustia tenpura beltzean 
eta onddo-arroz krematsuan, 
Arbequina gatzarekin.

 _Urraburu-solomo errea, barazki-
ohean eta modena lakatuarekin, 
gatz-lore apur batekin.

 _Txahal-masailak hostorean, 
Idiazabal gaztarekin, erregaliz 
usainarekin eta ardo-gatzarekin.

 _Etxeko pastel berezia 
izozkiarekin. 

Ogia eta ura.
Arabar Errioxa sor-markako ardoa.
Kafea.

25 € (BEZa barne)

Haurren menua
 _Frijituak.
 _Xerra patata frijituekin.
 _ Izozki-konoa.

9 € (BEZa barne)

Taberna La Era
Escota
Tel. 945 362 158
Larunbat eta igandeetan

Hasierakoak
 _Eusko Label tomate-entsalada, 
feta gaztarekin eta Arbequina gatz-
lorearekin.

 _Perretxiko-sumendia, gorringo 
konfitatu eta lasto patatekin. 

Bigarrenerako*
 _Zapo-medailoia txakolin-
saltsarekin (anoa erdia).

 _ Idi-txuleta txingarretan erreta 
(anoa erdia).

*Añanako gatz-aukera batekin 
zerbitzatzen da, nork bere gustura 
ontzeko. 

Etxeko postrea

Ogia, ura eta Solar Viejo ondua 
(botila bat).

25 € (BEZa barne)

Haurren menua aukeran 

12 € (BEZa barne)



Txako
Espejo
Tel. 945 351 063
Larunbat eta igandeetan

Añanako gatzarekin prestatuta

Lehenengorako aukerak
 _Menestra.
 _Bakailao entsalada.

Bigarrenerako aukerak
 _Entrekota.
 _Masailak.

Etxeko postrea

Ardoa, ura eta kafea.

25 € (BEZa barne)

Haurren menua
 _Pasta.
 _Xerra patata frijitu eta kroketekin.
 _ Izozkia.

12 € (BEZa barne)



VALLE SALADO DE AÑANA
Salinas de Añana-Añana • 945 351 111
www.vallesalado.com

JARDÍN BOTÁNICO  
DE SANTA CATALINA
Trespuentes-Iruña de Oca • 680 470 146
www.irunadeoca.eu

CIUDAD ROMANA DE IRUÑA-VELEIA
Trespuentes-Iruña de Oca • 945 203 707
www.alava.net

TORRE DE URBINA BASABE
Urbina Basabe-Kuartango • 945 362 600
www.torredeurbina.net

MUSEO DEL AGUA
Sobrón-Lantarón • 945 359 235
www.museoagua.com

TORRE-PALACIO DE LOS VARONA
Villanañe-Valdegovía • 945 353 040
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Centro de Interpretacion
Comarcal CIC
945 35 92 35

Oficina de Turismo de
Valdegovía
945 35 30 40

Puntos de interés

PARQUE NATURAL DE VALDEREJO
Lalastra-Valdegovía • 945 353 146

NUESTRA SEÑORA DE LA  
ASUNCIÓN DE TUESTA
Tuesta-Valdegovía • 945 353 040
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