
 



 

 

 

 

 

 

 

Furšeta piedāvājums (pirkstiņuzkodas)     vienība  EUR 

Kraukšķīgā tīģergarneļe ar olīvu uz grauzdiņa    gab.   1.50 

Rupjmaizes grauzdiņš ar biezpiena krēmu un siļķi    gab.  1.20 

Kanapē ar laša rozīti un citronu      gab.   1.10 

Kanapē ar kūpinātu bekonu un pipargurķīti     gab.   1.10 

Kanapē ar salami un marinētu šampinjonu     gab.   0.95 

Toritllas rullīši ar mazsālītu lasi un kausētu sieru    gab.   1.20 

Tortillas rullīši ar šķiņķi un sieru      gab.   1.00 

Tortillas rullīši ar kūpinātas vistas girosu     gab.   0.95 

Tortillas rullīši ar avokoda mūsu un dārzeņiem    gab.   0.95 

Sāļie groziņi ar siera mussu       gab.   0.95 

Bekona veltnītis ar pikanta siera pildījumu     gab.   1.00 

Kanapē ar kūpinātu tītara fileju      gab.   1.10 

Kanapē ar kazas sieru un avokado      gab.   1.10 

Garneļu mussa karotītē ar sarkaniem ikriem     gab.   1.50 

Kanape ar avokado krēmu un tīģergarneli     gab.   1.40 

Mini Bruschetta ar tomātu, Mozzarella un Parmesan siera tartaru  gab.   1.40 

Vistas filejas bumbiņas ar sieru uz rudzu grauzdiņa    gab.   1.20 

_ 

Maizītes         Vienība  EUR 

Graudu maizīte ar Latvijas šķiņķi un sieru (sandwich)   gab.   3.00  

Graudu maizīte ar Latvijas sieru (sandwich)     gab.   3.00 

 

Uzkodu plates        svars  EUR 

Zivju plate 

Garneles, mazsālīts lasis, kūpināta sviesta zivs, Baltijas siļķes rollmopši,    

 kūpināts kalmārs, citroni, olīvas.  

          1000g.   32.00 

Gaļas plate 

Vistas krūtiņa sezama sēklās , cūkgaļas cepetis, fuet desa, kūpināta tītara fileja, putnu   

 gaļas rulete ar plūmēm un riekstiem, kūpināts šķiņķis, Prosciutto. 

          1000g.  25.00 

Siera plate 

Brie, Dor blue, kūpinātie sieri, Latvijas labākie sieri, vīnogas. 

          1000g.  27.00 

Dārzeņu plate  

Svaigi Latvijas tomāti, burkāni, gurķi, puķkāposti, paprika, marinēti gurķīši,       

 selerijas kāti, mērcītes. 

          1000g.   16.00  

Augļu plate 

Ananāsi, bumbieri, vīnogas, zemenes, kivi, sezonas augļi. 

          1000g.  18.00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siltie ēdieni         vienība  EUR 

  

Folijā cepta laša fileja ar saldo krējumu      1 porc.   7.90 

Liellopu steiks četru piparu marinādē      1 porc.   9.00 

Grillēta cāļa krūtiņa kaltētu tomātu mērcē      1 porc.   5.60 

Cūkgaļas cepetis garšvielu marinādē       1 porc.   5.10 

Tītara filejas citronu marinādē       1 porc.   5.60 

Cūkgaļas karbonāde Latviešu gaumē      1 porc.   5.10 

Tvaicēta mencas fileja pesto mērcē ar parmezānu    1 porc.   7.50 

Garšaugu sviestā cepta baltās zivs fileja ar sezamu     1 porc.   6.00 

Pildīti saldie pipari ar rīsiem un sēnēm     1 porc.   5.80 

 

  

Piedevas         vienība  EUR 

Vārīti, cepti kartupeļi ar rozmarīnu                                        1 porc.   1.40 

Basmati rīsi                                                                       1 porc.   1.40 

Risotto ar dārzeņiem                                                               1 porc.   1.50 

Sautēti kāposti                                                   1 porc.   1.70 

Grillēti dārzeņi                                                   1 porc.   1.90 

Korejas burkāni        1 porc.   1.80 

  

Salāti          svars   EUR 

Cēzara salāti ar garnelēm        1000g.   24.00 

Cēzara salāti ar vistas fileju       1000g.   22.00 

Svaigu lapu miks ar diedzētam sēklām un Parmesan sieru 

un pesto mērci         1000g.   22.00 

Mozzarella ar tomātiem un bazalika pesto     1000g.    23.00 

Kūpināta laša salāti ar zaļumiem      1000g.    24.00 

Liellopa gaļas salāti ar kartupeļiem      1000g.    17.00 

Grieķu salāti         1000g.   21.00 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Deserti           vienība EUR 

Svaigu augļu salāti ar meža ogu mērci       1 porc.  2.80 

Šokolādes braunijs ar šokolādes mērci        1.porc.  2.80 

Tiramisu ar kafijas sīrupu        1.porc.  2.80 

Rupjmaizes kārtojums ar dzērveņu mērci un putukrējumu    1 porc.  2.80 

Siera kūka ar aveņu mērci        1 proc.  2.80 

Eklēri (dažādu garšu mix)        1 gab.  2.20 

  

Dzērieni          vienība EUR 

Ūdens pudelēs gāzēts ,negāzēts (0,33l)      gab.   1.20 

Ūdens karafēs  (citrons, greipfrūts, piparmētra, ledus) (1.0l)   gab.  2.50 

Tēja           gab.  1.40 

Kafija  (no perkolatora)                                       gab.  1.40 

Kafija (no kafijas aparāta)         gab.  2.00 

Sulas ābolu, apelsīnu (1.0l)         gab.  3.00 

Ogu morss (1.0l)          gab.  3.00 

 

 
  

 


