
SVINĪGA BUFETES ĒDIENKARTE 80 €

KANAPĒ
PUTOTS KAZAS SIERS

grauzdēta rudzu maize, bumbieris
TĪĢERGARNELE

mango - čilli salsa
KŪPINĀTA PĪLES KRŪTIŅA

apelsīnu marmelāde, grauzdēta `Brioche` maize

SALĀTI
LAPU SALĀTI

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

ROMIEŠU LAPU SALĀTI
ceptas tīģergarneles, anšovu – majonēzes mērce, 

maizes grauzdiņi, cietais siers 
PĪLES GAĻAS SALĀTI

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

UZKODAS
DELIKATEŠU SIERU IZLASE

lāceņu ievārījums, Confit bumbieris, vīnogas, maizes standziņas, grauzdēti rieksti
ZIVJU PLATE

mazsālīta laša fileja, siļķe Matje, makrele
ANTISPASTI UZKODU PLATE

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

PAMATĒDIENI
JŪRAS ASARA FILEJA

tīģergarneles, sparģeļi, Béarnaise mērce
BRIEŽA GAĻAS KARBONĀDE

vārīti – apcepti kartupeļi, vītināti ķiršu tomāti, zaļo piparu mērce

DESERTS
`RED VELVET` kūka ar avenēm

`PAVLOVA` ar vārīto krēmu
CITRONU tarte

DZĒRIENI
atvēsināts negāzēts ūdens, kafija, tēju izlase

Cena noradīta par vienu personu ar PVN.
Ēdienkarte paredzēta grupām sākot no 20 viesiem. 10% apkalpošanas maksa



SVINĪGA BUFETES ĒDIENKARTE 70 €

KANAPĒ
`BOCCONCINI MOZZARELLA`

grauzdēta `Focaccia` maize, bazilika `Pesto`, tomāti
LAŠA FILEJA

rudzu maize, foreles ikri, putots krēmsiers ar `Prosecco` 
KRĀSNĪ CEPTS LIELLOPS

saldskābmaize, uzputots saldkrējums ar mārrutkiem

SALĀTI
LAPU SALĀTI

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

KŪPINĀTA LAŠA SALĀTI 
kartupeļi, kaperi, diļļu - krējuma mērce

GRILĒTAS VISTAS SALĀTI
zaļās pupiņas, citronu timiāna mērce

UZKODAS
CEPTAS BIETES

putots svaigsiers, Balzamiko redukcija, apelsīnu miziņa
MAZSĀLĪTA LAŠA FILEJA

fenhelis, apelsīns
LĒNI GATAVOTA PĪLES KRŪTIŅA

citrusu filejas, lazdu rieksti, rukola

PAMATĒDIENI
CEPTA MENCAS FILEJA

spinātu - baltvīna mērce, jaunie burkāni, sviesta pupiņas
PĪLES KĀJAS CONFIT

sakņu dārzeņi, ķiršu Demi - glace mērce

DESERTS
BURKĀNU KŪKA

AVEŅU JOGURTA SVAIGKŪKA
AUGĻU SALĀTI

DZĒRIENI
atvēsināts negāzēts ūdens, 

kafija, tēju izlase

Cena noradīta par vienu personu ar PVN.
Ēdienkarte paredzēta grupām sākot no 20 viesiem. 10% apkalpošanas maksa


