
PIKSTIŅUZKODAS

PASŪTĪJUMS, SĀKOT AR 10 PERS.

UZKODAS

GROZIŅI Cena bez 

PVN

Dārzeņu groziņš ar krabju gaļas musu un cukurotām brūklenēm 0.90

Dārzeņu groziņš ar Wasabi majonēzi, kūpinātu sviesta zivi un jūras aļģēm 1.35

Dārzeņu groziņš ar olu krēmu, marinētām garnelītēm un dīgstiem 1.30

Biešu groziņš ar citronu krēmu, ceptu tīģergarneli un mango - čili čatniju 1.35

Dārzeņu groziņš ar kūpināta šķiņķa musu, kornišona gurķīti un dzērvenēm 0.90

Dārzeņu groziņš ar plūkātu pīles konfitu un mango - čili čatniju 1.20

Dārzeņu groziņš ar putotu pastēti, apelsīnu fileju un sīpolu marmelādi 1.20

Dārzeņu groziņš ar siera salātiem un ķiršu tomātiņu 0.90

Dārzeņu groziņš ar putotu kazas sieru, brūkleņu ievārījumu un grauzdētiem lazdu riekstiem 1.30

KANAPĒ 

AR ZIVJU PRODUKTIEM

Graudu rudzu maizes kanapē ar mazsālītu siļķes tartaru un paipalas olu 0.85

Graudu rudzu maizes kanapē ar ķilavas fileju, svaigo sieru un paipalas olu 0.90

Grauzdēts baltmaizes kanapē ar krēmsieru, mazsālīta laša fileju, Wakame salātiem un 
cukurotām brūklenēm 1.15

Mazsālīta laša rozīte uz kraukšķīga kartupeļu rosta ar citronu krēmu un moivas ikriem 1.25

Polārmaize ar avokado - biezpiena krēmu un kokteiļgarnelēm 1.40

Pildītas olu pusītes ar foreles ikriem 1.15

Agata kartupelis ar mārrutku Crème Fraîche, Baltijas siļķes fileju un bieti 0.95

Agata kartupeļu ripiņa ar anšovu krēmu, paipalas olu un sarkano sīpolu džemu 0.90

AR GAĻAS PRODUKTIEM

Rudzu maizes kanapē ar saulē kaltētu tomātu krēmu, grilētu cūkas fileju, marinētu pipara 
lāsīti un zilo sīpolu ievārījumu

1.00

Rudzu maizes kanapē ar krēmsiera- mārrutku krēmu, cūkgaļas cepeti un brūkleņu-čili 
čatniju

1.00

Rudzu maizes kanapē ar grilētu vistas fileju, mango čatniju un brūklenēm 1.00

Rudzu maizes kanapē ar balzametiķī izturētu rostbifu un zilo sīpolu ievārījumu 1.25

Grauzdēts baltmaizes kanapē Cēzars ar grilētu vistas fileju 1.15

Graudzēts baltmaizes kanapē ar kazas siera krēmu, prosciutto šķiņķi, Parmas sieru un 
dzērveni

1.15

Mini pīrādziņi sortimentā 0.40



VEĢETĀRIE

Dārzeņu maizes kanapē ar bazilika - spinātu aizdaru, mini mocarellas lodīti un ķiršu 
tomātiņu 0.90

Polārmaizes trijstūrītis ar Brie sieru un zemeni 0.95

Graudu rudzu maizes kanapē ar ceptu bieti, putotu kazas sieru un bazilika mērci 0.90

Graudu rudzu maizes kanapē ar trifeļu musu, paipalu olu un ķiršu tomātu konfitu 1.00

Svaiga gurķa ripiņa ar turku zirņu humusu un sarkano redīsu šifonādi 0.90

Graudu rudzu maizes kanapē ar baklažāna rullīti, pildītu ar kazas sieru un papriku 1.15

KAROTĪTĒ

Gaļas bumbiņas zviedru gaumē ar brūkleņu želeju un marinētu gurķa šķēli 1.25

Mango- čili čatnijs ar grilētas vistas krūtiņu, putotu krēmsieru un dīgstiem 1.10

Svilināta laša kumosiņš ar marinētām jūras zālēm un cukurotām brūklenēm 1.15

Grilēta tunča fileja sojas glazūrā ar vakame salātiem un ķiršu tomātiņu 1.05

Laša tartars ar vasabi krēmu, kaperi, paipala olas daiviņa 1.35

Pildīti ķiršu pipariņi ar siera masu un cukurotām brūklenēm 0.90

ŠOTIŅĀ

Fritēta tīģergarnele panko panējumā ar čili - mango mērci 1.20

Kraukšķīgs vistas filejas stienītis ar ķiploku mērci 1.15

TORTILLAS

Pildīta tortilla ar svaigā siera krēmu, dārzeņiem un žāvētu šiņķi 0.90

Pildīta tortilla ar grilētas vistas filejas šķēlītēm, dārzeņiem un saulē kaltētu tomātu krēmu 0.90

Pildīta tortilla ar svaigsiera krēmu, kūpinātu vistas girosu un dārzeņu žuljēnu 0.90

Pildīta tomātu tortilla ar svaigsiera krēmu, kūpinātu laša fileju un dārzeņu šifonādi 1.25

Pildīta tortilla ar svaigsiera krēmu, tunci un dārzeņu šifonādi 1.10

Pildīta tortilla ar spinātu - bazilika krēmu, mocarellas sieru un  tomātiem 0.90



KRUASĀNI UN SVIESTMAIZES

Mini burgers ar vistas fileju, dārzeņiem, Rodas mērci un sieru 1.35

Mazā angļu sviestmaize ar žāvētu cūkas šķiņķi, sinepju mērci un svaigiem dārzeņiem 1.00

Mazā angļu sviestmaize ar vistu, čili mērci un svaigiem dārzeņiem 1.00

Mazā angļu sviestmaize ar sieru, tūkstošsalu mērci un svaigiem dārzeņiem 1.00

Graudu kruasāns ar krēmu, mazsālītu lasi un svaigiem gurķiem 1.35

Graudu kruasāns ar kūpinātu šķiņķi un dārzeņiem 1.05

Graudu kruasāns ar krāsnī ceptu vistas fileju un dārzeņiem 1.00

Graudu kruasāns ar mocarellas sieru, tomātiem un bazilika krēmu 1.00

DESERTI

Jogurta muss ar svaigu ogu ragū un persiku / zemeņu mērci (šotiņā) 0.75

Panna Cotta ar zemeņu mērci un zefīru (šotiņā) 0.75

Čia sēklu deserts ar kokospienu, mango mērci un svaigām ogām (šotiņā) 0.80

Mājas tiramisu ar ogām 0.80

Mini kūciņa 0.65

Mini smalkmaizītes sortimentā 0.40

Mini "Eklērs" (vaniļas, šokolādes, karameļu, mango, ābolu u.c.) 0.15

Mini "Vecrīga" 0.45

Cepumi sortimentā 10.50

Kūkas, tortes 20.00


