ZUPAS
Karaliskā jūras velšu zupa ar foreles fileju, tīģergarnelēm, mencas fileju, mīdijām,
pasniegta ar tomātu novārījumu(1., 3., 7., 8.)
12,70 €
Jaunlopu gaļas frikadeļu zupa ar dārzeņiem, svaigiem zaļumiem
un skābo krējumu (3., 7.)
7,60 €
Gaileņu krēmzupa ar sezonas dārzeņiem un kūpinātu cūkgaļas bekonu (1., 3., 7.)
8,80 €

PRIEKŠĒDIENI
Cēzara salāti – kraukšķīgi romiešu salāti ar anšovu, kaperu mērci un garšaugos
ceptu maizi (1., 4., 3., 7., 10.)
pasniegti:
• ar siltu vistas krūtiņu un bekonu 10,30 €
• ar tīģergarnelēm 12,40 €
Pēc šefpavāra īpašās receptes kūpinātas foreles salāti ar greipfrūta filejām, svaigu
avokado, sarkano sīpolu, ķiršu tomātiem, viegli vārītu olu, laša ikriem un
mārrutku, jogurta mērci (3., 4., 7.)
12,20 €
Maizes groziņš ar putotu saldkrējuma sviestu (1., 3., 6., 7.)
(mazais) 2,50 €
(lielais) 3,50 €

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

Sivēna ribiņas ar sinepju graudu mērci, sautētiem kāpostiem
un ar mizu vārītiem, ceptiem kartupeļiem (7., 10.)
15,80 €
Pērļvistas krūtiņa ar garšaugos ceptām bietēm, cepeškrāsnī ceptu muskatķirbi, svaigo
kazas sieru un pašmāju ķiršu mērci (7., 8.)
14,80 €
Hailander šķirnes filejas steiks (zemnieku saimniecība «Bauņu bullītis», gaļa nobriedināta četras
nedēļas) ar garšaugu sviestā ceptiem sezonas dārzeņiem un gaileņu mērci (7., 12.)
29,30 €

Ceptas mencas fileja ar sviesta un kaperu ziedu mērci, garšaugu maizes drumstalām, tvaicētiem
savvaļas brokoļiem un pastinaku biezeni (1., 4., 7)
19,40 €
Risoto ar gailenēm, safrānu un rīvētu Grana padano sieru (7.,12.)
14,60 €

DESERTI
Siltais ābolu pīrāgs ar putotu olas baltumu un kanēļa mērci (8.)
8,60 €
Pēc senlatviešu receptes gatavotas peldošās salas ar gaisīgu putna pienu
un vaniļas mērci (3., 7.)
7,30 €
Sorbets, saldējums (jautāt viesmīlim)
3,50 €

Par bērnu ēdienkarti jautājiet viesmīlim!

