
 

Liellopa karpačo ar parmezānu, paipalolu, rukolu un kaperu mērci 7,00
Beef carpaccio with parmesan cheese, quail egg, arugula and caper sauce (D,K)

Карпаччо из говядины с пармезаном, перепелиным яйцом, рукколой и 
соусом из каперсов

Svaigais kazas siers ar balzamiko, marinētām bietēm, avokado, vasaras 8,00
zaļumu pesto un glazētām mandelēm (K,E)

Fresh goat cheese with balsamic, pickled beets, avocado, summer herb pesto and
     glazed almonds

     Свежий козий сыр с бальзамическим уксусом, маринованной 
свеклой, авокадо, песто из летней и глазированным миндалем

Spinātu- siera tortellini ar ķirbju sēklām un sviesta mērci 5,00
Spinach-cheese tortellini with pumpkin seeds and butter sauce (B,D,K)     

Шпинатно-сырный тортеллини с тыквенными семечками и 
          масляным соусом 

Saldo kartupeļu frī ar vistas gabaliņiem terjaki mērcē 4,00
Sweet potato fries with chicken pieces in teriyaki sauce (K,I)      

Фри из сладкова картофеля с кусочками курицы в соусе терияки

Pasta ar sviestā ceptām jūras ķemmītēm un parmezānu 6,00
Pasta with butter - fried scallops and parmesan (K,I)  

  Паста с жареными морскими гребешками и пармезаном

Pikantā tomātu, gaļas zupa ar papriku un pupiņām 5,00
Spicy tomato, meat soup with bell peppers and beans (K)

Острый помидорный, мясной суп с перцем и фасолью

Meža sēņu krēmzupa ar zaļumu grauzdiņiem 6,00
Wild mushroom cream soup with toast in greens (B,D,E,F)

Крем-суп из лесных грибов с тостами в зелени
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Garšvielās sautēta liellopa gaļa ar bulguru un sarkanvīna mērci 14,00 

Stewed beef in spices with bulgur and red wine sauce (B,H,I)
Говядина тушеная в специях с булгуром и соусом из красного вина

Lēni gatavots cūkgaļas cepetis ar rozmarīna eļļā ceptiem kartupeļiem un 11,00
velutē mērci (I)

Slow cooked pork roast with potatoes fried in rosemary oil and veluté sauce    
Медленно приготовленное жаркое из свинины с картофелем, 

обжаренным в розмариновом масле и соусом veluté

Baltās zivs fileja ar skābeņu mērci un tvaicētiem vasaras dārzeņiem 12,00
White fish fillet with sorrel sauce and steamed summer vegetables               (I,K,N)

Филе белой рыбы с соусом из щавеля и тушеными летними овощами

Kokosriekstu panakota ar svaigu ogu mērci 6,00
Coconut pannacotta with fresh berry sauce (K)    

Кокосовая паннакотта со свежим ягодным соусом

Gaisīgais šokolādes muss ar vaniļas mērci 5,00
Chocolate mousse with vanilla sauce (B,D,K)

Шоколадный мусс с ванильным соусом

Ēdienos, kuros ir vai var būt sastopami sekojoši alergēni: 
Dishes do or may contain these allergens: 
Блюда могут содержать следующие аллергены 

A -Moluski, ēdamgliemenes-pārtikas produkti kuru sastāvā ir vai var būt moluski./ Molluscs/ Моллюски, мидии. 
B-Graudi -pārtikas produkti kuru sastāvā ir vai var būt glutēns/ Cereal, ingredients may contain gluten / Зерна - продукты, содержащие клейковину.  
C -Lupīna-pārtikas produkti kuru sastāvā ir vai var būt lupīna/ Lupine-foods that contain or may contain lupine/ Люпин-продукты, которые содержат или 
могут содержать люпин.  
D-Olas-pārtikas produkti kuru sastāvā ir vai var būt olas/ Eggs/ Яйца.  
E-Rieksti-pārtikas produkti kuru sastāva ir vai var būt rieksti./ Nuts/ Орехи. 
F-Selerija-pārtikas produkti kuru sastāvā ir vai var būt selerija./ Celery./ Сельдерей. 
G-Sezams-pārtikas produkti kuru sastāvā ir vai var būt sezams./ Sesame./ Кунжут. 
H-Sinepes- pārtikas produkti kuru sastāvā ir vai var būt sinepes./ Mustard./Горчица. 
I -Sēra dioksīds un sulfīti-pārtikas produkti kuru sastāvā ir vai var būt sulfīti(kuru koncentrācija ir augstāka par 10mg/kg vai  
mg/l/ Sulfur dioxide and sulphite-based food containing or likely to contain sulphites (with a concentration greater than 10 mg / kg or mg / l)/ Продукты 
содержащие диоксида серы и сульфитов, (с концентрацией более 10 мг / кг или мг / л).  
J-Soja-pārtikas produkti kuru sastāvā ir vai var būt soja./ Soy / Соя.  
K-Piens-pārtikas produkti kuru sastāvā ir vai var būt piena produkti ieskaitot laktozi./ Milk or lactose / Молоко или лактоза.  
L-Vēžveidīgie-produkti kuru sastāvā ir vai var būt vēžveidīgie./ Crustaceans/ Ракообразные. 
M-Zemesrieksti-pārtikas produkti kuru sastāvā ir vai var būt zemesrieksti./ Peanuts/ Арахис.  
N- Zivis- pārtikas produkti kuru sastāvā ir vai var būt zivis./Fish./ Рыба.
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