ZUPAS
Sparģeļu un zaļo zirnīšu krēmzupa, pasniegta ar foreles tartaru, laša ikriem,
mīksti vārītu paipalu olu, grieķu jogurtu un garšaugos ceptu kukurūzas maizi (1., 3., 4., 7.)
12,30 €
Jaunlopu gaļas frikadeļu zupa ar sezonas dārzeņiem,
svaigiem zaļumiem un skābo krējumu (3., 7.)
8,70 €
Gaspačo ar Latvijas tomātiem, gurķiem, saldo papriku, neapstrādātu olīveļļu,
svaigiem zaļumiem un garšaugu grauzdiņiem (1., 7.)
8,85 €
Maizes groziņš ar putotu saldkrējuma sviestu (1., 3., 6., 7.)
(mazais) 4,00 €
(lielais) 5,00 €

PRIEKŠĒDIENI UN SALĀTI
Hailander šķirnes filejas karpačo (zemnieku saimniecība «Bauņu bullītis»; gaļa nobriedināta četras
nedēļas) ar rukolu, trifeļu majonēzi, marinētiem kaperu ziediem, ciedru riekstiem un Grana Padano
sieru, pasniedz ar tumšās un gaišās maizes grauzdiņiem(1., 7., 8.)
18,70 €
Burratas siera salāti ar svaigu tomātu izlasi, ekstra virgin olīveļļu,
ciedru riekstiem un svaigiem zaļumiem (7., 8.)
13,30 €
Spinātu salāti ar sviestā ceptām tīģergarnelēm, svaigu avokado,
Grana padano sieru un ingvera-laima mērci (4., 7.)
15,70 €
Cēzara salāti — kraukšķīgi romiešu salāti ar anšovu un kaperu mērci un garšaugos ceptu maizi,
pasniedz ar siltu vistas krūtiņu un bekonu(1., 3., 4., 7., 10.)
13,60 €

ALERGĒNI
1. – labība un tās produkti, 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 tā produkti, 8. – rieksti, 9. – selerijas un to produkti, 10. – sinepes un to produkti, 11.
– sezama sēklas un to produkti, 12. – sēra dioksīds un sulfīti, 13. – lupīna un tās produkti, 14. – gliemji un to produkti

PAMATĒDIENI
Cepeškrāsnī cepta pērļvistas krūtiņa ar plaucētiem sparģeļiem,
zemeņu-avokado salsu un marakujas mērci (8.)
18,60 €
Hailander šķirnes filejas steiks (zemnieku saimniecība «Bauņu bullītis»; gaļa nobriedināta četras
nedēļas) pasniegts ar ceptiem jaunajiem dārzeņiem un bērza sīrupa mērci (7., 12.)
29,80 €
Cepta jūras mēles fileja ar sviesta – kaperu ziedu mērci,
garšaugu maizes drumstalām, zaļo zirnīšu biezeni un jūras ķemmītēm (1., 4., 7.)
22,30 €
Risotto ar tvaicētiem zaļajiem un baltajiem sparģeļiem,
pasniegts ar Grana padano siera kraukšķiem (7., 12.)
16,60 €
DESERTI
Pēc senlatviešu receptes gatavotas peldošās salas
ar gaisīgu «putna pienu» un vaniļas mērci (3., 7.)
7,40 €
Sāļās karameles tarte ar piena šokolādes mīksto biskvītu
un kafijas saldējumu(1., 3., 7.)
9,80 €
Citronkūka ar dedzinātu meringu un svaigām dārza ogām (1., 3., 7.)
7,70€
Sorbets (zemeņu, upeņu, mango, laima – bazilika)
4,00 €
Vaniļas saldējums
4,00 €

Par bērnu ēdienkarti jautājiet viesmīlim!

