
UZKODAS UN SALĀTI

VEĢETĀRĀS UZKODAS UN SALĀTI

SUŠI

AUSTERES FINE DE CLAIRE 4 gb.
mērce Mignonette / rudzu maizes
grauzdiņi 

PHILADELPHIA MAKI  
lasis / gurķis / krēmsiers

TUNA MAKI
tuncis / avokado / vakame / 
japāņu majonēze

ZUPAS
TOM YUM GOONG
tīģergarneles / nūdeles

TOMĀTU KRĒMZUPA
kraukšķīgs mocarellas siers

BALTIJAS BRUSCHETTA
ķilava mājas sālījumā / paipalu olas /
gurķis / anšovu mērce

GARNELES MANDEĻU TEMPŪRĀ
ananasu kečups

GRILĒTAS GARNELES 
avokado tartars / tomātu salsa 

TAKO TRIO
rozā garneles / pikantais tuncis /
mazsālīts lasis

LAŠA TARTARS 
avokado / paipalu olas / šalotes
sīpoli / kaperi / sinepju vinegrets

TAKO AR PIKANTU
LIELLOPU GAĻU
gvakamole / cole slaw / skābais
krējums

DESERTI

PEKĪNAS PĪLES SALĀTI
salātu mikss / svaigais gurķis /
won ton kraukšķi

KAPRĒZE
mozzarella di Bufala / vītinātas olīvas /
mājas pesto / grissini 

PILDĪTS GRILĒTS AVOKADO
pikantie turku zirņi / kukurūza /
tomātu salsa

KVINOJAS UN MANGO
SALĀTI 
avokado / cukīni / citrusa mērce

PAMATĒDIENI

STEIKI
par papildu samaksu 15€

PILDĪTI KALMĀRI
garneles / kartupeļu biezenis / saldā
krējuma biska mērce

JŪRAS ASARIS AR GARNELĒM
argentīnas rozā garneles / kartupeļu 
biezenis / cukīni pappardelles / 
bujabēzes mērce

LAŠA STEIKS
ceptas sēnes / grilēta kukurūza / 
kartupeļi / mērce pēc izvēles

VISTAS GAĻAS ŠNICELE
sinepju mērce / dārzeņu salāti 

Espresso 

Dubultais Espresso

Americano 

Latte 

Cappuccino

Earl Grey 

English Breakfast

Oriental Oolong

Greenleaf

Mint & Fresh

Jasmine

Fruity Camomile

Cream Orange

Berry

Steikus pasniedzam ar ceptām sēnēm, grilētu kukurūzu,
kartupeļiem un mērci pēc Jūsu izvēles

MELNĀS MĪDIJAS 
• provansas gaumē – baltvīns, ķiploki,

garšaugi
• marinara – ķiršu tomāti, ķiploki,

baltvīns, timiāns
• saldā krējuma mērce ar seleriju 

un šalotes sīpoliem

VISTAS ŠAŠLIKS
vistas šķiņķīši citrusa marinādē / 
mājas kečups ar tadžiku / dārzeņu
salāti

CŪKU RIBIŅAS BBQ 
Jack Daniel’s glazūra / frī kartupeļi / 
coleslaw salāti

DUBULTAIS BBQ ČĪZBURGERS
premium lielopu gaļa / čedaras 
siers / mājas briošmaize / saldie frī 
kartupeļi 

PĪLES GAĻAS TOURNEDOS 
AR PIPARU MĒRCI
beluga lēcas / karamelizēti burkāni

ARGENTĪNAS LIELLOPU FILEJA       200g
KANĀDAS LIELLOPA STRIP LOIN      250g
AMERIKĀŅU LIELLOPA RIB-EYE    250g
JAUNZELANDES JĒRA GAĻAS KARĒ   300g

KAFIJA

TĒJA

APERITĪVS

VEĢETĀRIE PAMATĒDIENI

PIKANTĀ LIELLOPU GAĻAS
GULAŠZUPA
kartupeļi / burkāni / selerija

BAKLAŽĀNU LAZANJA
sēņu mikss / mocarella / trifeļu 
bešamēla mērce

SĒŅU RAVIOLI
krēmiga sēņu mērce / parmezāns

MEDUS KŪKA
svaigās ogas / ābolu pērles

MANGO PAVLOVA
putukrējums / mango ikri

KŪKA NAPOLEONS 
vārīts krēms / ogu mērce 

KAFIJAS UN ŠOKOLĀDES KŪKA
šokolādes biskvīts / cappuccino krēms

Katru sestdienu un svētdienu no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00

CENRĀDIS
2-kārtu pusdienu piedāvājums 28€

3-kārtu pusdienu piedāvājums 35€

3-kārtu pusdienu piedāvājums, aperitīvs, tēja, kafija 40€

Baltvīns 150ml

Sarkanvīns 150ml

Rozā vīns 150ml

Dzīrkstošais vīns Prosecco  150ml

Kokteilis Aperol Spritz 

Kokteilis Hugo Spritz 

Bezalkoholiskais kokteilis 
Aperol Spritz


