UZKODAS UN SALĀTI
Stores fileja
jūras aļģes, citrusaugļi, estragona tomātu mērce

12.00 €

Sālīta jaunās siļķes fileja
kartupeļu salāti, ar krējumu iejaukts biezpiens

7.00 €

Laša filejas tartars ar sparģeļiem un spinātiem
iejaukti garšaugi

9.50 €

Liellopa filejas karpačo
melno trifeļu krēms, svaigo sinepju salāti, siers

10.00 €

Kazas siera uzputenis
berztu tomātu biezenis, rupjmaizes biezeņmērce

6.50 €

Zaļumu un svaigo dārzeņu salāti
vinegretmērces aizdars

5.50 €

Mazsālīta diļļu laša salāti ar spinātiem un cukurzirņiem
mārrutku krēms

9.00 €

Pīļgaļas salāti
baltvīnā gatavots bumbieris, saldenskāba apelsīnu mērce

7.00 €

ZUPAS
Zivju zupa
store, laša fileja, ēdamgliemenes, tīģergarneles

9.00 €

Jērgaļas zupa ar baklažāniem un tomātiem
svaigā piparmētra

7.50 €

Ceptu ķirbju krēmzupa
jūrasaļģes, valrieksti, timiāns

5.50 €

KARSTĀS UZKODAS
Taljatelle
tomātos gatavotas tīģergarneles, ēdamgliemenes
un jūras ķemmītes

14.00 €

Rizoto, gatavots sarkanvīnā
liellopa fileja, sezonas sēnes

12.00 €

ZIVJU ĒDIENI
Cepta zeltainās jūras karūsas fileja
estragona baltvīnmērce, dārzeņi
Cepta stores fileja
saulē kaltētu tomātu mērce, dārzeņi, pastinaku biezenis
Apcepta tvaicētā Ziemeļjūras laša fileja
dārzeņi, baltvīna mērce

17.00 €
24.00 €
19.00 €

GAĻAS ĒDIENI
Cāļa krūtiņa, cepta ar citronu un rozmarīnu
cepti dārzeņi, kartupeļi, saldkrējuma buljonmērce

12.50 €

Cūkgaļas karbonāde
cepta cūkas karbonādes šķēle ar sīpolu ziedlapiņām
un upeņu kečupu, kartupeļi, dārzeņi

12.00 €

Cepta pīles krūtiņa
garšaugu medus glazūra, saldenskāba brūkleņu
sarkanvīnmērce, bumbieri, burkānu biezenis

18.00 €

Krāsnī cepts jēra ārējā šķiņķa steiks
rozmarīnu olīvu drupinājums, baklažāni, dārzeņi,
garšaugos vītināti tomāti

24.00 €

Liellopa filejas steiks
lapu kāposti, cepti dārzeņi, sviestā gatavoti kartupeļi,
sarkanvīna buljonmērce

28.00 €

DĀRZEŅU ĒDIENI
Cepts tomātu spiedumā gatavotais baklažāns
spināti, fetas siera uzputenis

12.00 €

Artišoku rizoto
sparģeļi, divējādi sieri

11.00 €

ĒDIENI BĒRNIEM
Vistgaļas kotletes
kartupeļu biezenis vai kartupeļu friti

5.00 €

Taljatelle ar sieru

3.50 €

Komplektais ēdiens
gaļas kotletes, desiņas, fritēti kartupeļi, svaigie dārzeņi

6.50 €

SALDIE ĒDIENI
Marcipāna kūka
pasifloru mērce

7.50 €

«Valrhona» šokolādes kūka
aveņu mērce

8.00 €

Brilē krēms
svaigās ogas

5.00 €

Ābolu groziņpīrāgs
vaniļas mērce, saldējums

5.00 €

Saldējums
svaigās ogas, ogu mērce

6.00 €

