
Zupas

Dzidrā buljona zupa ar foreles fileju, 7,30 € 
tīģergarnelēm, mīdijām, baltvīnā tvaicētu  
mencas fileju un svaigiem zaļumiem (4.,14.)

Muskatķirbja un kokosriekstu piena zupa  4,20 € 
ar grauzdētām ķirbju sēklām, kraukšķīgu bekonu  
un svaigi rīvētu muskatriekstu (7.)

Rudens dārzeņu un siera zupa ar zaļajiem zirņiem,  4,80 € 
ziedkāpostiem, brokoļiem, cukīni, burkāniem  
un tvaicētu cāļa krūtiņu (7.)

Jaunlopu maltās gaļas frikadeļu zupa 4,80 € 
ar sezonas dārzeņiem, svaigiem zaļumiem un  
skābo krējumu (3.,7.) 

Maizes groziņš ar putotu 1,50 € (mazais) 
saldkrējuma sviestu (1.,3.,6.,7.) 2,50 € (lielais) 

Priekšēdieni un salāti

Svaigas foreles tartars 9,30 € 
ar avokado salsu, gurķi, garšaugos  
gatavotām bietēm, grilētu maizi un  
citrona mērci (1.,7.) 

Garšaugos viegli gatavota liellopu fileja  9,80 € 
ar kaperu ziedu un tunča mērci, salātu lapām,  
paipalu olām un kraukšķīgiem maizes grauzdiņiem

Saldo kartupeļu un melno pupiņu ravioli  7,30 € 
ar svaigām salātlapām, svaigu spinātu mērci  
un Parmas sieru 

Pēc šefpavāra īpašās receptes kūpinātas 9,0 €
foreles salāti ar krāsnī gatavotiem jaunajiem 
kartupeļiem, melnajām lēcām, zaļajām pupiņām,  
viegli vārītu olu, ķiršu tomātiņiem, svaigiem gurķiem  
un jogurta un mārrutku mērci (3.,4.,7.) 

Tunča salāti ar garšaugos ceptiem kartupeļiem,  6,70 € 
tomātiem, zaļajām pākšu pupiņām,  
salātlapu izlasi, viegli vārītu olu un balzamiko  
un kaperu mērci (3.,4.,10.)

Cēzara salāti ar anšovu un kaperu mērci, 
kraukšķīgām romiešu salātu lapām, 
garšaugos ceptu maizi (1.,3.,7.,10.),
siltu vistas krūtiņu un bekonu 6,90 €
tīģergarnelēm 8,80 €

Pamatēdieni

Grilēta pīles krūtiņa, ar garšaugos ceptu 15,80 €
muskatķirbi, svaigo kazas sieru,  
krāsnī gatavotu ābolu, karamelizētiem valriekstiem  
un pašmāju brūkleņu mērci (1.,3.,7.,8.,10.)

Sivēna filejas cepetis ar graudu sinepju mērci,  10,60 € 
sautētiem kāpostiem, kraukšķīgu bekonu  
un krāsnī ceptu kartupeli mundierī (7.,10.)

Grilēta jaunlopa fileja, pasniegta ar kartupeļu 19,70 €
un melno trifeļu biezeni, burkāniem, papriku izlasi,  
zaļajām pupiņām, cukurzirņiem, brokoļiem un 
sarkanvīna un rozmarīna mērci (6.,7.,12.)

Krāsnī gatavota cāļa fileja, pasniegta ar 9,60 €
salvijas un anšovu filejām pildītiem jaunajiem 
pašmāju kartupeļiem, svaigiem sezonas dārzeņu 
salātiem un jogurta un mārrutku mērci (3.,6.,7.)

Tvaicēta mencas fileja, pasniegta  9,80 € 
pergamenta kabatā ar sezonas dārzeņiem,  
greipfrūtu un apelsīnu salātiem un aveņu  
un vinegreta mērci (4.,6.)

Kadiķogās marinēta siļķes fileja ar 8,80 €
mājas biezpienu, zaļumu mērci,  
pašmāju jaunajiem kartupeļiem, salātlapu izlasi  
un viegli marinētiem sarkanajiem sīpoliem (4.,7.)

Latvijas sezonas dārzeņu un 8,60 € 
mocarellas siera sacepums ar muskatķirbi,  
saulē kaltētiem tomātiem, mandeļu skaidiņām un  
batāšu čipsiem (1.,7.,8.)

deserti

Cepeškrāsnī cepts ābols ar rozīņu un valriekstu  4,30 € 
pildījumu, karameļu mērci un  
vaniļas saldējumu (1.,3.,7.,8.)

Smiltsērkšķu un svaigā siera kūka 5,30 €
ar mandeļu biskvītu, zaļajām 
pistācijām un svaigu ogu mērci (1.,3.,7.,8.)

Pēc senlatviešu receptes 4,60 €
gatavotas peldošās salas ar gaisīgu putna 
pienu un vaniļas mērci (3.,7.)

alergēni
1. labība un to blakusprodukti
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 to produkti

8. rieksti
9. selerija un to produkti
10. sinepes un to produkti
11. sezama sēklas un to produkti
12. sēra dioksīds un sulfīti (vīns)
13. lupīna un to produkti (krāsviela)
14. gliemji un to produkti

Par bērnu ēdienkarti jautājiet viesmīlim!


