
Cēzara salāti          E.F.L.M.G.
ar kraukšķīgu bekonu        8.50 €
ar grilētu vistas krūtiņu         9.50 €
ar Argentīnas tīģergarnelēm      S.  14.50 €

ZUPAS

Grilēts baklažāns        L.N.   7.50 €
kvinojas sēklas, pekanrieksti, kazas siers, rozmarīna-medus mērce   

Saldo kartupeļu muss ar biešu Tapioca    L.   8.50 €
tvaicēti dārzeņi, kvinojas kraukšķi

Ķirbju krēmzupa        G.L.C.   7.50 €
Chorizo desa, cepti turku zirņi, ķirbju eļļa  

Gruboto ar meža sēnēm      L.G.  10.00 €
trifeļu tapenāde, griķu kraukšķis, siers Parmigiano Reggiano  

VULKĀNISKAIS AKMENS GRILS

Liellopa filejas (Tenderloin) medaljoni    L.G.  22.00 €
grilēti dārzeņu iesmi, kartupeļu biezenis 
ar saulē kaltētiem tomātiem, čimičuri mērce

Jūras veltes- jūras ķemmītes, tīģergarneles, 
garneles, kalmāri       K.S.L.B.G. 21.00 €
ziedkāpostu biezenis, pikantā tomātu salsa, 
avokado-čili tartars ar laima-sojas mērci  

UZKODAS  

VEĢETĀRIE ĒDIENI

Sviestā cepta paipala       G.L.  14.50 €
silti pērļu miežu salāti, foie gras un sarkanvīna mērce    

Cannelloni ar Ricotta sieru un spinātiem    L.G.E.N. 8.00 €
spināti, ciedru rieksti, rukola, siers Parmigiano Reggiano 

Melnie spageti ar jūras veltēm     F.S.K.G.E.L. 13.50 €
tīģergarneles, jūras ķemmītes, zivis, mīdijas, 
kalmārs, sviesta mērce 

Grilēts astoņkājis        G.F.L.  13.50 €
mini kalmāri un pikanta tomātu-čorizo salsa  

Brieža gulašzupa        C.L.  8.00 €
brieža gaļa, ķimenes, skābais krējums 

PASTA

SALĀTI                                                                                                      

Spaghetti Genovese al pesto      L.G.E.N.  7.50 €
baziliks, kaltēti tomāti, grauzdiņi, ciedru rieksti, 
siers Parmigiano Reggiano

Tortellini ar pīles konfitu      G.L.E.  14.50 €
sēņu krēms, sīpolloku pesto un svaigi rīvēts 
Parmigiano Reggiano siers 

Tīģergarneļu un jūras ķemmīšu buljons    S.F.G.L. 10.50 €
mīdijas, šitaki sēnes, zaļie zirnīši, lociņi 



Grilēti vai tvaicēti dārzeņi      4.00 €

PAMATĒDIENS

Brieža gaļas burgers ar brioša maizi     L.G.E.B. 14.50 €
frī kartupeļi, čili majonēze, Čedaras siers, 
kraukšķīgi sīpolu čipsi 

Lapu salāti ar dārzeņiem       3.85 €

Šokolādes fondants       G.E.L.  7.00 €
ar smiltsērkšķu saldējumu un svaigām ogām 

Ātes fileja         F.L.  19.50 €
sarkano sīpolu konfits, silti zaļo zirnīšu-gaileņu salāti, 
mīdiju veloute 

Jēra romšteks         L.  21.00 €
grilēts baklažāns ar svaigu tomātu salsu, 
ābolu biezenis, sarkanvīna mērce ar ceptiem ķiplokiem 

Kartupeļu biezenis       L.  3.50 €

Jūras asara fileja        F.E.L.G.N.S. 18.00 €
ziedkāpostu un mandeļu muss, pašmāju garšvielu 
majonēze, vēžu krokete 

Amerikāņu liellopa Picanha steiks     L.G.  22.50 €
kūpinātu kartupeļu biezenis, šalotes sīpols, 
kartupeļu popkorns, grilēti mazie cukīni, 
sarkanvīna mērce 

PIEDEVAS

Pīles krūtiņa        C.G.L.  18.50 €
sakņaugi, biešu-kartupeļu biezenis 
un rozmarīna-sarkanvīna mērce   

Frī kartupeļi        G.  3.50 €

Savvaļas rīsi ar kvinoju       4.50 €

DESERTI

Rīgas Melnā upeņu balzama-šokolādes muss    G.E.L.   7.00 €
upeņu marmelāde, čiekuru sīrupa biskvīts  

Ābolu strūdele         G.E.L.  7.00 €
Granny Smith āboli, kanēļa saldējums  

Citrona krēma kūka        G.E.L.  7.00 €
karamele, mini makarūni, svaigas ogas  


