Uzkodas










Itāļu plate (Gaļa, sieri, vītināti tomāti, olīvas, gorgonzola)
Lasis pagatavots uz 42 C temperatūras ar olu salātiem un tomātu pesto
Salāts “Cēzars” ar tīģera garnelēm
Lapu salāti ar sieru «Gorgonzola» , sīpolu-meža zemeņu konfī un mandelēm
Kalmāri un mīdijas sautētas baltvīnā
Muss no tīģera un Grenlandes garnelēm ar ķiploku tostiem
Uzkoda no zaļumos saceptas cūkgaļas ar mērci no kaperiem un marinēta gurķa
Salāti ar medus cāli, sezama sēklām un melniem pipariem
Grieķu salāti

 Siltie tomāti ar «Mocarella» sieru
 Liellopu fileja ar plūmēm sautētām portvīnā

Karstais ē diens uz izvē li(maza ē dienkarte galdā )
 Pālijas fileja sacepta ar kabačiem ar ķiplokiem un spinātiem
 Cūkgaļas fileja ar batātes biezeni, sautētiem āboliem un sarkanvīna mērci
 Franču cāļa fileja ar saceptiem kartupeļiem un riekstu mērci

Cenā ietilpst:
 Ūdens
 Maize

Dotā piedāvājuma cena- 55 eiro no 1 personas

Uzkodas











Itāļu plate (Gaļa, sieri, vītināti tomāti, olīvas, gorgonzola)
Lasis pagatavots uz 42 C temperatūras ar olu salātiem un tomātu pesto
“Cēzars” ar pērļu vistu
Lapu salāti ar kastaņiem, kazas sieru un kumkvatas ievārījumu
Kalmāri un mīdijas sautētas baltvīnā
Muss no tīģera un Grenlandes garnelēm ar ķiploku tostiem
Uzkoda no zaļumos saceptas cūkgaļas ar mērci no kaperiem un marinēta gurķa
Salāti ar medus cāli, sezama sēklām un melniem pipariem
Foie- Gras ar sīpolu- meža zemeņu konfī un tostiem
Siltie salāti ar cukīni, sparģeli, tīģera garnelēm un šalfeja mērci

 Siltie tomāti ar «Mocarella» sieru
 Liellopu fileja ar plūmēm sautētām portvīnā

Karstais ē diens uz izvē li(maza ē dienkarte galdā )
 Sacepta zandarta fileja ar selerija biezeni un vīna mērci
 Pīles fileja ar kastaņu biezeni un bumbierim sautētiem portvīnā
 Ramp steiks no jēra sautēts sarkanvīnā ar saceptiem kartupeļiem

Cenā ietilpst:
 Ūdens
 Maize

Dotā piedāvājuma cena- 60 eiro no 1 personas

Uzkodas












Itāļu plate (Gaļa, sieri, vītināti tomāti, olīvas, gorgonzola)
Foie- gras ar sīpolu- meža zemeņu konfī un tostiem
Salāts “Cēzars” ar pērļu vistu
Tīģera garneles apceptas ķiploku eļļā ar spinātiem, olīvām un sparģeli
Siltie salāti ar kastaņiem, sēnēm un pīles fileju
Tartaru asortī (tuncis, pālijs, jūras ķemmīte)
Astoņkāja uzkoda ar violetā kartupeļa biezeni un tomātu pesto
Salāts ar avokado, Islandes garnelēm un sezama sēklām
Uzkoda no ceptas cūkgaļas zaļumos ar mērci no kaperiem un marinēta gurķa
Saceptas jūras ķemmītes saldkrējuma- spinātu mērcē
Karpačo no jēra filejas ar baravikām, trifeļu- sinepju mērce un parmezānu

 Siltie tomāti ar «Mocarella» sieru
 Cepts antrekots uz grila ar melno upeņu mērci

Karstais ē diens uz izvē li(maza ē dienkarte galdā )
 Pīles fileja ar kastaņu biezeni un bumbierim sautētiem portvīnā

 Sacepta stores fileja ar selerija biezeni un vīna mērci
 Liellopu gaļas steiks ar kartupeļu biezeni ar zaļiem sīpoliem un sarkanvīna mērci

Cenā ietilpst:
 Ūdens
 Maize

Dotā piedāvājuma cena- 60 eiro no 1 personas

Papildus piedā vā jums no mū su restorā na






Korķa nauda – 10.00 Eiro no cilvēka
Apkalpošana – 70 Еiro (viena viesmīļa darbs)
Zāles noma 00.00 – 100.00 Eiro stunda
Karstais dzēriens (tēja, kafija) – 2,00 eiro no personas
Mini deserti, tēja vai kafija (rēiķinot 3 deserti uz vienu personu) – 7 Eiro

 Ēdieni priekš pasākuma vadītājiem 11,00 Eiro (salāts, karstais ēdiens un karstais dzēriens)
 Augļu plate 60.00 Eiro
 Uzkodas sagaidot viesus :
 Jēra gaļas fileja ar kastaņu biezeni un mellenēm – 2,50 Eiro
 Terrins no Foie- Gras ar ogām – 3,00 Eiro
 Tīģera garneles ar selerija biezeni – 2,50 Eiro
 Tunča fileja ar spinātu mērci Beurre blanc – 2,50 Eiro
 Astoņkāja uzkoda ar violetā kartupeļa biezeni un tomātu pesto – 2,50 Eiro

Pasūtot alkohola dzērienus no mūsu restorāna mēs piedāvājam atlaidi:
 Priekš 20- 35 cilvēkiem stipriem alkoholiskiem dzērieniem (degvīns, viskijs un t.t.)
piedāvājam atlaidi 30%, uz vīniem un šampaniešiem piedāvājam atlaidi 20%.
 Priekš 35 cilvēkiem un vairāk, atlaide stipriem alkoholiskiem dzērieniem - 40%,
vīniem un šampaniešiem - 30%.

