
Galdiņu rezervāciju var pieteikt, iepriekš zvanot:  +371 20277577  

Uzkodas: 
 

Uzkodu plate pie alus  *(1,2,3,7)   16.50 Eur 

Siera plate *(1,7,8)      14.50 Eur 

Ķiploku grauzdiņi ar sieru *(1,7)       4.00 Eur 

Siļķes tartars ar sinepju mērci,  

    paipalu olu un rupjmaizi *(1,3,4,10)   7.00 Eur 

Laša tartars ar melno olīvu-kaperu tapenādi     10.50 Eur 

     *(1,4) 

Burrata ar olīveļļas -citronu mērci  

         un baltmaizes grauzdiņiem*(1,7)            9.00 Eur 

Ķiploku sviestā ceptas tīģergarneles   

  ar saldā chilli mērci *(2,7)     8.50 Eur
  

Melnās mīdijas saldā krējuma -baltvīna mērcē  

    ar safrānu *(1,7,12,14)            9.50 Eur 

Cepts kamambērs ar ceptiem ķiršu tomātiem  

  un baltmaizes grauzdiņiem*(1,7)    8.50 Eur 

     

 

Salāti: 
 

Romiešu salāti ar cēzara mērci klasiskie        6.00 Eur 

*(1,3,4,6,7,10)   ar  bekonu,     7.00 Eur 

 ar vistas krūtiņu     8.00 Eur 

 ar  tīģergarnelēm   9.50 Eur 

 

Lapu salāti ar garnelēm, avokado un greipfrūtu    9.00 Eur           

*(2,10)      
 

Funčozas (stikla nūdeļu) salāti ar dārzeņiem    7.00 Eur 

*(6,11)    ar  pīles konfitu  10.50 Eur 

 ar  tīģergarnelēm 10.50 Eur 

 ar m/s lasi     9.50 Eur 

 

 

 

 

 

 

Zupas: 
 

Pikantā Kokospiena zupa ar garnelēm un dārzeņiem  

    *(2)     8.50 Eur 

Baraviku zupa ar kausēto sieru *(7)   7.00 Eur 
Kūpināta siera zupa ar turku zirņiem *(7)  7.00 Eur 

Pikantā meksikāņu pupiņu zupa *(7)   8.00 Eur 

 

 

 

   

Otrie ēdieni: 
 

Foreles filejas rullīši pildīti ar laša musu  

  un kartupeļu biezeni *(4,7,3,2)   15.50 Eur 

Cepta laša fileja ar dārzeņu ratatuju*(1,3,10) 14.50 Eur 

Zandarta fileja zaļumu sviestā 

 ar siltiem bulgura salātiem *(4,6,7,12)           13.50 Eur 

Cūkgaļas krūtiņa ar pērļu grūbām 

  un mārrutku mērci*(1,10,12)   12.50 Eur
  

Lēni gatavotas c/g ribiņas ar garšaugu sviestā  

ceptiem kartupeļiem un mango čatniju(6,7,10) 11.50 Eur 

Sautēti liellopa vaigi sarkanvīna mērcē 

  ar kartupeļu biezeni *( 7,10)   13.50 Eur 

Vistas krūtiņa krējuma-sinepju marinādē           10.50 Eur     

ar garšaugu sviestā ceptiem kartupeļiem *(1,7,12)  
         
Kartupeļu rosti ar krējumu *(7)    7.00 Eur 

 bekonu     8.00 Eur 

 mazsālītu lasi    9.00 Eur 

 

 

 

Wok ēdieni ar olu nūdelēm un pasta: 

    

Vistas gaļas wok ar dārzeņiem *(1,3,6,8,11)  9.00 Eur 

Jūras velšu wok ar dārzeņiem *(1,2,3,6,11,14) 10.50 Eur 

Melnā Tagliolini (sēpijas) pasta ar mīdijām 

   un tīģergarnelēm *(1,2,3,7,14)      11.50 Eur 

 

 

Pokijs: 
 

Suši rīsi vai rīsu nūdeles, burkāni, avokado, sojas pupiņas, 

cepti turku zirņi, gurķis, redīss, ķirštomāti, sezama sēklas,  
mērce pēc izvēles *(1,3,6,11) : 

 ar tofu sieru         8.50 Eur 

 ar garnelēm         9.00 Eur 

 ar lasi          9.50 Eur 

 ar pīles konfitu             10.50 Eur
  

 

Vegānu, veģetāriešu: 

 

Pikantā Kokospiena zupa ar dārzeņiem 

  un tofu sieru *(6)    8.50 Eur 

Zaļā karija wok ar kokospienu*(1,3,6)  8.00 Eur 

Pikantie baklažāni āzijas gaumē *(6)  7.50 Eur 

Tofu siers nori lapā ar saldā čilli mērci *(1,6) 8.00 Eur 

Kartupeļu rosti ar brūkleņu ievārījumu  6.50 Eur 

 

 

Papildus Piedevas: 

  

Klasiskie frī kartupeļi         3.50 Eur 

Kartupeļu daiviņas      3.50 Eur 

Saldo kartupeļu frī (Batātes)     4.00 Eur 

Kartupeļu biezenis *(7)      4.00 Eur 

Svaigu dārzeņu salāti      4.50 Eur 

 

Mērces:       1.00 Eur 
 

 ponzu mērce *(1;6)  

 austeru mērce *(1;6;14) 

 ķiploku*(7)                                          
 sweet chili mērce  

 sriracha majonēze *(3;10) 

 BBQ  

 Teriyaki 
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*Vielas vai produkti, kas var izraisīt alerģiju vai nepanesību: 

1 .Labība, kas satur lipekli, t. i., kvieši (piemēram, speltas kvieši un 
Horasānas kvieši),  
     rudzi, mieži, auzas vai to hibridizēti celmi, un tās produkti 
2. Vēžveidīgie un to produkti. 
3. Olas un to produkti. 
4. Zivis un to produkti,  
5. Zemesrieksti un to produkti. 
6. Sojas pupas un to produkti 
7. Piens un tā produkti (ietverot laktozi) 
8. Rieksti, t. i., mandeles , lazdu rieksti, valrieksti, Indijas rieksti, 
pekanrieksti ,brazīlijas rieksti, pistāciju rieksti, makadāmijas jeb 
Kvīnslendas rieksti un to produkti. 
9.  Selerijas un to produkti. 
10. Sinepes un to produkti. 
11. Sezama sēklas un to produkti. 
12. Sēra dioksīds un sulfīti, 
13. Lupīna un tās produkti. 


