Uzkodas ... Salāti........
1481. Ķiploku grauzdiņi ar ķiploku krējumu
2.55 EUR

1497. Siltās bruschettas ar mozzarella, cieto sieru, tomātiem un vītinātu šķiņķi Jamon
2.95 EUR

1226. Vista,siera žuljēns ar ķiršu tomātiem un bagettas grauzdiņiem
3.55 EUR

967. Mazsālīts lasis ar ķiploku, zaļumu krējumu, kaperiem, olīvām un saulē kaltētiem tomātiem
3.95 EUR

1282. Garneļu kokteilis ar vārītu olu, avokādo un mary rose mērci
3.95 EUR

495. Mājas marinēti gurķi ar medījuma cepeša šķēlītēm, fetaki siera krēma mērci, bagetas
grauzdiņiem un ķiršu tomātiem
3.95 EUR

990. Brieža gaļas tar tar ar bagetas grauzdiņiem, jalapeno pipariem, kornišoniem un saulē kaltētu
tomātu, bazilikas pesto
6.55 EUR

0120. Mūsmājas Cēzara salāti – salātu lapas, Cēzara mērce, grauzdiņi, cietais siers
3.95 EUR

586. Cēzara salāti ar bekonu
4.95 EUR

595. Cēzara salāti ar mūsmājas BBQ mērcē glazētu vistu
5.95 EUR

596. Cēzara salāti ar garnelēm
6.95 EUR

597. Cēzara salāti ar marinētām tīģergarnelēm
9.95 EUR

1469. Vistas girossa – kartupeļu - olu salāti ar marinētiem dārzeņiem un mary rose mērci
3.95 EUR

1373. Mozzarella tomātu salāti ar bazilikas pesto mērci, balsamico karameli un grauzdētām mandeļu
šķēlītēm
3.95 EUR

1337. *Maizes groziņš ar zaļumu, garšvielu sviestu - 1.00 EUR
**Galdiņiem ar desmit un vairāk viesiem tiks pieskaitīta 10% maksa par apkalpošanu

Zupas .....
406. Medījumu zupa ar meža sēnēm, kartupeļiem un fetaki siera krēmu
3.95 EUR

38. Tomātu krēmzupa ar jūras veltēm
3.95 EUR

1301. Biešu aukstā zupa ar vārītu olu un vistas girosu kartupeļu muciņā
2.95 EUR

Piedevas .....
1382. Marinēti sīpoli
1.00 EUR

683. Mardi grass salāti(kāpostu, burkānu, paprikas,gurķu) eļļas-etiķa mērcē
1.50 EUR

140. Frī kartupeļi taco garšvielās
2.00 EUR

135. Kartupeļu biezenis
2.00 EUR

291. Ceptu (sautētu)dārzeņu salāti marinaras mērcē
2.00 EUR

240. Tomātu gurķu salāti ar sarkanajiem sīpoliem un ķiploku zaļumu krējumu
2.00 EUR

Deserti .......
1656. Panna cotta – piena, vaniļas krēms ar meža ogu mērci
2.95 EUR

1314. Šokolādes, lazdu riekstu brownies ar plombīra saldējumu un zemeņu mērci
2.95 EUR

1095. Beļģu vafeles ar citronu, medus sīrupu un šokolādes saldējumu
3.55 EUR

149. Banānu siera kūka ar aveņu mērci
3.95 EUR

1612. Bezē groziņš ar meža ogu saldējumu, vaniļas mērci un mandeļ šķēlītēm
3.95 EUR
**Galdiņiem ar desmit un vairāk viesiem tiks pieskaitīta 10% maksa par apkalpošanu

Pamatēdieni......
1364. Grillētas cūkas ribiņas mūsmājas BBQ mērces glazūrā ar grauzdētiem sīpoliem
6.75 EUR

1391. Grillētas cāļa krūtiņas strēmelītes mūsmājas teriyaki, sezama mērcē
6.75 EUR

351. Grillētas cūkgaļas filejas šķēlītes sālītu gurķu majonēzes mērci
6.95 EUR

451. Medījumu gaļas burgers ar mary rose mērci, marinētiem gurķiem, tomātiem, marinētiem
sīpoliem un sieru
6.95 EUR

1366. Grillēti jēra gaļas kupāti tomātu-adžikas krēma mērcē
7.95 EUR

182. Grillēts lasis ar baltvīna, garneļu, kaperu, diļļu mērci
8.95 EUR


Īpašie pamatēdieni......
1449. Alus, medus krēma mērcē sutināts pīles stilbiņš
12.95 EUR

1333. Buka cepeša šķēlītes meža sēņu, puravu krēma mērcē ar grillētiem ķiplokiem un mandeļu
šķēlītēm 13.95 EUR

81. Meža cūkas sacepums marinaras mērcē ar mozzarellu un vītinātu gaļu Jamon
13.95 EUR

656. Tīģergarneles baltvīna, bazilikas, saulē kaltētu tomātu krēma mērcē ar cieto sieru
16.95 EUR

639. Grillēts brieža šķiņķa steiks ar siera, grillētu ķiploku, ķiršu tomātu krēma mērci
19.95 EUR


**Galdiņiem ar desmit un vairāk viesiem tiks pieskaitīta 10% maksa par apkalpošanu

