ĒDIENKARTE
UZKODAS
Tunča tartars ar kaperiem, sezama-sojas mērci un
paipalu olu ( 1.4.5.7.11.12.13) / 9,80 €
Auksti kūpināta laša karpačo ar rupjmaizes tostiem un
krēmu no mārrutkiem un Filadelfijas siera (1.5.8.) / 10,20 €
Brieža filejas karpačo ar trifeļu eļļu, sarkanvīnā
sutinātiem kadiķiem un mix salātiem (13.) /14,90 €
Maigā siļķes fileja ar jaunajiem kartupeļiem, biezpienu
ar zaļumiem, sarkano sīpolu marmelādi un
biešu-mārrutku krējuma mērci (5.8.) / 6,90 €

SALĀTI
Cēzara salāti ar anšovu mērci un parmezāna sieru:
Ar Vistas fileju (1.4.5.8.11.) / 7.40 €
Ar Tīģergarnelēm (1.2.4.5.8.11.) / 7.90 €
Ar Bekonu (1.4.5.8.11.) / 7,20 €
Lapu salātu mix ar mazsālītu lasi,
tīģergarnelēm, svaigu gurķi, tomātiem
un “Yasai” mērci (2.5.7.) / 7,80 €
Lapu salāti ar jauno rukolu, avokado,
zemenēm, svaigu gurķi, ciedru
riekstiem un citronu mērci (8.15.) / 7,20 €
Garšvielās cepts ķirbis, pasniedz ar
kazas sieru, bietēm, salātlapu mix,
aveņu balzamiko un ķirbju sēkliņām
(8.15.) / 7,50 €

Grilēts Liellopa gaļas Antrekots ar kartupeļu-spinātu
biezeni, kaperiem, Dižonas sinepēm, grilētiem
artišokiem un demi-glass mērci ar trifeļu aromātu
(7.8.10.13.15.) / 24,60 €
Sarkanvīnā sautēti teļa vaigi ar kartupeļu biezeni,
zaļajām pākšu pupiņām, jaunajiem burkāniem, un
plūmju mērci (7.8.10.13.14.15.) / 12,70 €
Grilēti dārzeņi: baklažāni, cukīni, paprika, sarkanie
sīpoli, tomāti, kukurūza, jaunie kartupeļi, pasniedz ar
pesto un balsamico krēmu (8.9.13.) / 6,20 €
Ķirbja podiņš ar dārzeņu sacepumu (ķirbis, burkāni,
sīpoli, cukīni, bietes, kartupeļi) ar pikanto siera mērci ar
zaļumiem (8.15.) / 8.80 €

B Ē R N U Ē D I E N K A R T E /3.50 €
līdz 12 gadu vecumam

Vistas buljonzupa ar dārzeņiem (8.10.)
Nūdeles ar sieru (1.8.)
Tvaicēta vistas kotlete ar kartupeļu biezeni
un gurķu – tomātu krējuma salātiem (8.)
Krāsnī cepta foreles fileja ar kartupeļu
biezeni un svaigu gurķi (5.8.)
Plānās pankūkas ar krējumu vai ievārījumu (1.8.)

ZUPAS
Vistas konsomē ar ravioli no “Wonton” mīklas ar
dārzeņiem un gailenēm (1.4.10.) / 6,80 €
Jēra biezzupa ar Turku zirņiem un pikanto čili mērci
“hariss” (10.13.) / 7,80 €
Karaliskā zivju zupa “Uha” – Pasniedz ar degvīna
šotu (3.5.10.13) / 7,70 €
Balto sparģeļu krēmzupa ar kūpināta laša musu un
gurķu mētras pesto (5.8.) / 7,90 €

DESERTI
Bezglutēna mandeļu pīrāgs ar mango mērci (4.8.9.) /5.60 €
Šokolādes fondants ar apelsīnu garšu un vaniļas
saldējumu (1.4.8.) / 6,60 €
Bezē marcipāna kūka ar valriekstiem un ķiršu mērci
(1.4.8.9.13.) / 6.20 €
Siera plate ar vīnogām, zaļajām olīvām un mandarīnu
džemu (8.) / 14,20 €

PAMATĒDIENI
Tvaicēta zandarta fileja ar puķkāpostu-kokospiena
biezeni un zaļajām pākšu pupiņām (5.8.14.) / 12.20 €
Krāsnī cepta sama fileja sojas-medus glazūrā ar wok
dārzeņiem (5.7.11.12.13.15.) / 14.20 €
Jēra Karē ar kuskusu un dārzeņiem, apceptu papriku,
pesto no jaunās kinzas un demi-glass granātābolu
mērci (7.8.13.15.) / 23,80 €
Pīles fileja ar biezeni no ceptiem āboliem, zaļajiem
sparģeļiem un ķiršu mērci (7.8.10.13.15.) /12,40 €

Ēdiens var saturēt sekojošus alergēnus:
1. Labība
2. Vēžveidīgie
3. Gliemji
4. Olas
5. Zivis
6. Zemesrieksti
7. Sojas pupiņas
8. Piena produkti

9. Rieksti
10. Selerija
11. Sinepes
12. Sezams
13. Sēra dioksīds un sulfīti
14. Lupīna
15. Medus

Visas cenas norādītas Eur ar PVN
Grupām no 6 pers. serviss +10%

