
SOUPS 

 
Gaspačo ar Latvijas tomātiem, gurķiem, saldo papriku, neapstrādātu olīveļļu, svaigiem zaļumiem 

un garšaugu grauzdiņiem (1.,7.) 

6,90 €  

 

Jaunlopu gaļas frikadeļu zupa ar dārzeņiem, svaigiem zaļumiem  

un skābo krējumu (3., 7.)  

 7,40 € 

 

Kokospiena zupa ar foreles fileju, tīģergarnelēm, ātes fileju un  

kokospiena buljonu (4 .,7., 14.)  

9,70 € 

 

PRIEKŠĒDIENI UN SALĀTI 

 
Uzkodu plate ar kūpinātu burratas sieru, cieto kazas sieru, Grana padano sieru, prošuto, salami 

Milano, čorizo, lazdu riekstiem, vīnogām, augļu džemu un maizes standziņām (1., 3., 7., 8.,) 

divām personām  

17,70 € 

 

Spinātu salāti ar sviestā ceptām tīģergarnelēm, svaigu avokado, Grana Padano sieru un 

ingvera, laima mērci (4., 7.) 

13,30 € 

 

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 € 

 

Maizes groziņš ar putotu saldkrējuma sviestu (1., 3., 6., 7.)  

(mazais) 2,50 €  

(lielais) 3,50 € 

 

Ēdienkartē iespējamas izmaiņas! 

Pirms pasūtāt, lūdzu, precizējiet vai izvēlētais ēdiens ir pieejams. 

 

 

 

 

 

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. –gliemjiun to produkti 



PAMATĒDIENI 

 
Bekonā cepta cūkgaļas fileja ar kartupeļu biezeni un saldkrējuma, graudu  

sinepju mērci (7.,10.)  

17,90 € 

 

Grilēta pīles krūtiņa ar cepeškrāsnī ceptu batāti, citronu sukāžu krēmu, kanēlī karamelizētām 

mandelēm un upeņu mērci (1., 3., 7., 8., 10.) 

21,50 € 

 

Pērļvistas krūtiņa ar garšaugos ceptām bietēm, cepeškrāsnī ceptu muskatķirbi, svaigo kazas sieru 

un balzametiķa krēmmērci (7., 8.) 

16,80 € 

 

Hailander šķirnes liellopu filejas steiks (zemnieku saimniecība Bauņu bullītis, gaļa nobriedināta 

četras nedēļas), pasniegts ar baraviku mērci (7., 12.) 

29,30 € 

 

Ātes fileja ar parmezāna siera un garšaugu garozu, tvaicētiem plēkšņu graudiem, ceptiem 

dārzeņiem un garneļu mērci (4., 7., 12.) 

19,20 € 

 

Kadiķogās marinēta siļķes fileja ar mājas biezpienu, zaļumu mērci, jaunajiem kartupeļiem, 

salātlapu izlasi un viegli iemarinētiem sarkanajiem sīpoliem (4., 7.)  

11,80 € 

Rīsu nūdeles ar saldskābo ananasu mērci, plaucētiem burkāniem, saldo papriku, cukīni, zaļajiem 

zirnīšiem, brūnajām atmatenēm, ūdens kastaņiem, lotosa sakni un  

grauzdētām sezama sēklām (11.) 

12,40 € 

 

 

 

DESERTI 

Tumšās šokolādes kūka ar sāļās karameles un pekanriekstu krēmu (1., 3., 7., 8.) 

8,80 € 

 

Svaigā avokado un laima kūka 

8,60 € 

 

Citronkūka ar dedzinātu meringu un svaigām ogām (1., 3., 7.) 

7,70 € 

 

Sorbets, saldējums (jautāt viesmīlim) 

3,50 € 

 

 

Ēdienkartē iespējamas izmaiņas! 

Pirms pasūtāt, lūdzu, precizējiet, vai izvēlētais ēdiens ir pieejams. 


