AUKSTĀS UN KARSTĀS UZKODAS
Kraukšķīgie vistu spārniņi saldā čili mērcē
ar sarkanajiem pipariem

6,50

Grilēti kalmāri, garneles, zaļumi, muskatķirbju gēls,
tomātu salsa, reducēts balzamiko etiķis

7,80

Brusketas ar dažādu tomātu salsu, mocarella,
baziliks,olīveļļa, sarkanie sīpoli

4,80

Brusketas ar dažādu tomātu salsu,
Parmas šķiņķis, grauzdēti kaperi, fetas siers

5,60

Laša tartars ar gvakamoli, paipalu olu, grauzdētiem
kaperiem, sparģeļiem un ķiploku grauzdiņu

10,20

Romiešu salāti, pecorino romāno siers,
san marzano ķiršu tomāti
• kraukšķīga vista
• grilētas tīģergarneles

7,35
9,90

Grilēta laša salāti, sparģeļi, fenhelis, baltais
redīss, paipalu olas, mārrutku majonēze

8,70

Artišoka salāti, šalotes sīpoli, turku zirņi,
san marzano tomāti, citronu-čili mērce

6,75

ZUPAS
Ķirbju biezzupa ar ceptām baravikām

4,55

Vērša astes zupa ar sīpoliem, parmezāna čipsi,
ķiploku bagete ar zaļumiem

5,60

Jūras velšu konsomē ar sakņaugiem
un garneļu - mencas frikadelēm

7,80

Dienas zupa

3,90
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BURGERI
Burgeri gatavoti ar pašu ceptu Brioche maizīti
Portabello burgers (grilēta portabello sēne,
čedaras siers, tomāti, salātu lapas, avokado,
svaigi sarkanie sīpoli) fritēti kartupeļi

6,50

Vistas burgers (čedaras siers, bekons, marinēti gurķi,
tomāti, salātu lapas) fritēti kartupeļi

7,80

Plēstas cūkgaļas burgers (chorizo, čedaras siers,
grauzdēti sīpoli) fritēti kartupeļi

8,50

Liellopa gaļas burgers (rukola, karamelizēti sīpoli,
tomātu salsa, čedaras siers) fritēti kartupeļi

12,85

PICAS
Margherita
tomātu mērce, mozzarella,
svaigs baziliks, olīveļļa

6,50

Vegetariano e zucchine
tomātu mērce, mozzarella, grilēti cukini,
baziliks, olīves, san marzano ķiršu tomāti

7,80

Calzone
mozzarella, sēnes, šķiņķis, tomātu mērce

8,20

Quatro Formaggi
tomātu mērce, mozzarella, gorganzole,
pecorino romano, rikkota

8,85

Capricciosa
tomātu mērce, cotto šķiņķis, olīves,
parmezāns, artišoki, mozzarella

8,95

Prosciutto
tomātu mērce, parmezāns, rukola, parmas
sķiņķis, san marzano tomāti, buffalo
mozzarella, balzāmetiķis

12,00

Tonno e cipola
tomātu mērce, mozzarella, tuncis savā sulā,
kaperi, olīves, sarkanie sīpoli

9,30
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ĒDIENI PAGATAVOTI UZ OGĻU GRILA
Grilēti mazie kalmāri, saldās kukurūzas
ragū, tīģergarnele, cukini, spināti

9,80

Rozmarīna sviestā cepta Latvijas zandarta
fileja, ceptas garšsaknes, burkānu
biezenis, bernēzes mērce

10,50

Grilēta Skotijas laša fileja, kartupeļu –
ķiploku biezenis, sviestā cepti briseles kāposti,
bernēzes mērce

12,20

Grilēta cūkgaļas kakla karbonāde, kartupeļu-diļļu
biezenis, cepti dārzeņi, bordelaises mērce

8,60

Grilēta vistas krūtiņa, kartupeļu biezenis,
sakņaugi, demiglaze mērce

7,90

Grilēts kukurūzas ½ cālis, sezonas dārzeņi,
ķiršu tomātu konfits, zaļo piparu mērce

9,80

Teļa karbonāde, kartupeļu - diļļu biezenis,
karamelizēta selerijas sakne, ceptas sēnes,
sarkanvīna - rozmarīna mērce

14,50

Grilēta portobello sēne ar tomātiem, mozarella,
cepti zaļie sparģeļi, saulē kaltēto tomātu tapenāde

7,85

DESERTS
Pavlova ar ogu želeju, svaigas ogas,
citronu-laima krēms

4,70

Šokolādes fondants, bumbieru džems, mandeļu
drumstalas, vaniļas saldējums

4,90

Creme brulē ar svaigajām ogām

4,90

Šokolādes krēmsiera terīne, miso karamele,
zemesrieksti

4,90
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