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AUKSTĀS UZKODAS
CEPTI BAKLAŽĀNI 8,9 12 €

Miso glazūra, Tofu siera mērce, 
dārzeņu žuljēns, ciedru rieksti, garšaugu eļļa

BUFFALO MOZZARELLA  7 14 €

bifeļmātes piena siers, ķiršu tomāti, vīģes, 
balzāmetiķa krēms, pirmā spieduma olīveļļa

KŪPINĀTS ZUTIS 4,7 18 €

kūpināta zuša fileja, avokado, brokoļi, 
krēmsiers, citrona – timiāna aizdars

LIELLOPA KARPAČO 1,7 18 €

trifeles, šalota sīpolu vinegreta mērce, kaperi, 
saulē kaltēti tomāti, rukola, cietais siers

ANTIPASTI UZKODU PLATE 1,7 24 €

Bresaola vītināta liellopu gaļa, salami desa, 
Parmas šķiņkis, mini Mozzarella siers, grilēti pipari, 
marinēti artišoki, vītināti tomāti, Focaccia maize

SALĀTI
GRIEĶU SALĀTI 7 12 €

Feta siers, tomāti, gurķi, sīpoli, Kalamata olīvas, 
oregano, pirmā spieduma olīveļļa

LAPU SALĀTI AR TĪĢERGARNELĒM 2,8 16 €

tīģergarneles, jauktas salātu lapas, tomāti, 
gurķi, burkāni, avokado, ciedru rieksti, 
balzāmetiķa krēms, pirmā spieduma olīveļļa 

PĪLES GAĻAS SALĀTI 11 18 €

plucināta Pekinas pīles gaļa, jauktas salātu lapas, 
mango, ķiršu tomāti, laima – sezama eļļas aizdars



KARSTĀS UZKODAS
CEPTS FRANCIJAS 
CAMEMBERT SIERS 1,7 14 €

jāņogu čatnijs, 
mazās franču bagetes

JŪRAS ĶEMMĪTES 2,7,9 21 €

seleriju – ābolu biezenis, 
Shiitake sēnes,
baltvīna Velouté mērce

ASTOŅKĀJIS 6,7 24 €

kartupeļu - kaņepju biezenis, 
krāsainas pupiņas, Kale kāposts, 
saldo piparu – tomātu mērce

ZUPAS
ZIEDKĀPOSTU KRĒMZUPA 7,8 12 €

trifele, grilēti saldie pipari, 
turku zirņi, kvinoja, 
garšaugu eļļa 

BOUILLABAISSE
JŪRAS VELŠU ZUPA 2,4,7,9,14 18 €

tīģergarnele, jūras asaris, 
lasis, jūras ķemmīte, 
kalmārs, mīdijas 



PICAS
3 0 c m  Ø

MARGHERITA  1,3,7,9 18 €
bifeļmātes piena mozzarella, 
tomātu mērce, baziliks

PEPPERONI 1,3,7,9 18 €
Pepperoni desa, tomātu mērce, 
rukola, siers

PROSCIUTTO 1,3,7,9 18 €
Parmas šķiņķis, BBQ mērce, 
mango, rukola, siers

PASTAS
TAGLIATELLE 1,3,7 18 €
ceptas sēnes, ķiršu tomāti, 
spināti, trifeļu - eļļas mērce, 
cietais siers

SPAGHETTI 1,2,3,4,9,14 21 €
tintes zivs, lasis, kalmārs, 
mīdijas, spināti, tomātu mērce 

CASARECCIA  1,3,7 21 €
liellopa fileja, grilēti saldie pipari, 
artišoki, šitake sēnes, 
saulē kaltēti tomāti, 
krējuma mērce, cietais siers



ZIVS PAMATĒDIENI
TUNZIVS STEIKS 4,7,11 26 €
biešu biezenis, Pak Choi, Broccolini, 
olīvas, kaperi, saulē kaltēti tomāti, pētersīļi,
pirmā spieduma olīveļļa

MENCAS FILEJA 4,7 29 €
melnie ikri, zaļo zirnīšu – spinātu biezenis,
jaunie burkāni, baltvīna - citronzāles mērce

JŪRAS ASARA FILEJA 2,3,4,7 34 €
tīģergarneles, sparģeļi, 
Béarnaise mērce

GAĻAS PAMATĒDIENI
KUKURŪZAS CĀĻA KRŪTIŅA 7 24 €
kartupeļu biezenis, Broccolini, 
jaunie burkāni, krēmīga buljona mērce

LIELLOPA GAĻAS SIERA BURGERS 1,3,7 25 €
trifeļu frī kartupeļi, vītināti ķiršu tomāti, 
ķiploku aioli, tomātu mērce

BLACK ANGUS
LIELLOPA ANTREKOTA STEIKS 7 45 €
vārīti – apcepti kartupeļi, 
vītināti ķiršu tomāti, zaļo piparu mērce

BLACK ANGUS
LIELLOPA FILEJAS STEIKS 7,9 45 €
topinambūra biezenis, Kale kāposts, 
baravikas, Demi-glace mērce ar kazenēm



DESERT S
BLACK FOREST 1,3,7 10 €
tumšā šokolāde, 
ķirši, vaniļas krēms

BRILĒ KRĒMS 3,7 10 €
avenes, kazenes, karamele, 
bezē cepumi

ĀBOLU SAPNIS 1,3,7 10 €
āboli, karamele, kumelīšu muss, 
citronu biskvīts

MAKARŪNI 1,3 12.50 €
upeņu, smiltsērkšķu, cidoniju

DELIKATEŠU SIERU IZLASE 1,3,7,8 21 €
lāceņu ievārījums, 
Confit bumbieris, vīnogas, 
maizes standziņas, 
grauzdēti rieksti

CEPUMU IZLASE 1,3,5,7,8,11 8 €
Sable ar dzērvenēm un apelsīnu,
Mandeļu un medus trīstūrīši,
Šokolādes cepumi



ALERGĒNU
SARAKST S  
/ēdiens var saturēt alergēnus vai 
to saturošus produktus/

1 - Graudaugi / Glutēns

2 - Vēžveidīgie

3 - Olas

4 - Zivis

5 - Zemesrieksti

6 - Sojas pupas

7 - Piens

8 - Rieksti

9 - Selerijas

10 - Sinepes

11 - Sezama sēklas

12 - Sēra dioksīds

13 - Lupīnas

14 - Gliemji


