AUKSTĀS UZKODAS

KARSTĀS UZKODAS
CEPTS ASTOŅKĀJIS

BALTIJAS BRUSCHETTA

kartupeļu-sīpolu biezenis, pikanto olīvu tapenāde

ķilava mājas sālījumā, paipalu
olas, gurķis, anšovu mērce

18,00

8,00

JŪRAS ĶEMMĪTES

auksti kūpināts lasis,
paipalu olas,
krāsnī ceptu biešu muss

medus-laima mērce, pomelo, puķkāpostu biezenis

MATJES SIĻĶES FILEJA

jaunie kartupeļi, paipalu olas, tomātu salsa

16,00

11,00

SILTIE KALMĀRA SALĀTI

kartupeļu biezenis, paipalas ola,
mājas biezpiens, krējuma mērce

14,00

8,00

KAMČATKAS KRABJA GAĻAS RAVIOLI
tomātu-krējuma biska mērce

GRENLANDES GARNEĻU SALĀTI

18,00

ola-pašot, pupiņas, svaigais gurķis,
mājas majonēze

13,00

GRILĒTAS TĪĢERGARNELES
tomātu salsa, avokado tartārs

KAMČATKAS KRABJA SALĀTI

14,00

avokado, sarkanie ikri,
mājas majonēze, gurķi, selerija

26,00

FOIE GRAS ESKALOPS

tīģergarnele, karamelizēti kastaņi,
mango čatnijs, mājas brioš

PĪLES KRŪTIŅAS SALĀTI

vītināta pīles krūtiņa, apelsīna fileja, bumbieris,
sarkanā sīpola čatnijs

19,00

12,00

SAVOJAS KĀPOSTU RULLĪŠI

LAUKU TRUŠA PATĒ

teļa gaļa, krējuma mērce, svaigu tomātu salsa

pašu cepts biešu brioš

11,00

9,00

SVILINĀTAS “PREMIUM”
LIELLOPA GAĻAS KARPAČO

SĒŅU ŽULJĒNS

sezonas sēnes, “Bešamela” mērce,
“Comte” siers

seleriju salāti ar āboliem, medus-laima mērce

14,00

15,00

RAW BAR
STORES TARTARS

POKE HAVAJIEŠU GAUMĒ

diļļu pesto, rīvmaizes grauzdiņi, kalvadoss

tuncis, lasis, suši rīsi, avokado, sojas mērce, sīpoli

15,00

13,00

VIDUSJŪRAS SEVIŠS
tīģergarneles, tuncis, forele, mango

13,00

SUŠI
TATAKI MAGURO MAKI

DRAGON MAKI

tuncis, avokado, gurķis, krēmsiers

tīģergarneles, avokado, sarkanie ikri

13,00

17,00
CALIFORNIA MAKI

krabja gaļa, avokado, masago ikri

19,00

ZUPAS
KŪPINĀTA LAŠA KRĒMZUPA

ĶIRBJU KRĒMZUPA

lasis, puravi, kartupeļi, grauzdiņš ar kaņepju eļļu

cepti Pekīnas pīles ravioli, konjaks

JĒRA GULAŠZUPA

ZIVJU UN JŪRAS VELŠU ČAUDERS

9,00

14,00

8,00

8,00

jēra lāpstiņa, sezonas dārzeņi, svaigais krējums,
pašu gatavots pesto

mīdijas, garneles, dienas zivs,
saldais krējums, sezonas

PAMATĒDIENI
BRIEŽA GAĻAS FILEJA

LATGALES ZANDARTA FILEJA

“Dauphinoise” kartupeļi, gailenes, sarkano jāņogu mērce

kartupeļu biezenis ar zaļumiem,
fenheļa konfits,mīdiju mērce

34,00

23,00

LIELLOPA STROGONOVS
liellopu gaļas antrekots, grūbas ar baltajām
sēnēm, marinēti gurķi

ĀTES FILEJA
riekstu drumstalas, cukini pappardelle,
spinātu biezenis

25,00

23,00

ĪRIJAS JĒRA FILEJA
trifeļu – piparu mērce, jaunie dārzeņi,
rāceņu biezenis

TUNČA STEIKS

28,00

“pak choi”, saldie zirnīši, autrumu nūdeles,
tomātu – olīvu salsa

PIENA SIVĒNA PAVĒDERE

22,00

kartupeļu biezenis ar āboliem, demi glas mērce
ar kanēli un ingvera sakni

STORES FILEJA

22,00
MUSKUSPĪLES KRŪTIŅA

saldskābā marināde, kartupeļu - siera suflē,
sarkanie ikri, dārzeņu žuljēns

25,00

kāļa biezenis, citrusu mērce

25,00

„COLOSSAL” TĪĢERGARNELES

PĒRĻU VISTAS KRŪTIŅA

grilēts ananass,
mango mērce

karamelizēti saldie kartupeļi,
“Cointreau” un vīnogu konfi

25,00

22,00

GRILĒTU JŪRAS VELŠU IZLASE

„SURF&TURF” BURGERS

tīģergarneles, jūras ķemmītes,
melnās mīdijas, astoņkājis

„Premium” liellopa gaļa, garneles,
jūras ķemmītes, saldo kartupeļu frī

33,00

20,00

STEIKU IZVĒLE
ARGENTĪNAS LIELLOPA FILEJA .............................. 200g
AMERIKAS LIELLOPA “STRIP LOIN” ..............................
AUSTRĀLIJAS LIELLOPA “RIB-EYE” ..............................
JAUNZĒLANDES JĒRA RAMP STEIKS..............................

35,00
250g 35,00
250g 35,00
200g 27,00

Steikus pasniedzam ar ceptām sēnēm un „Pont Neuf” kartupeļiem
Mērces pēc izvēles: “Cafe de Paris” sviests/ sarkanvīna mērce/ krēmīga piparu mērce/ pašmāju “BBQ” mērce

