Ēdienkartes piedāvājumi

Ēdienkarte tūristu grupām
Zupas
Vistas zupa ar ziedkāpostiem
Dārzeņu krēmzupa ar spinātiem
Turku zirņu zupa ar kraukšķīgo bekonu
Pupiņu zupa ar cieto sieru
Lēcu zupa ar dārzeņiem un skābu krējumu
Latvijas tradicionālā aukstā zupa

Visas zupas 4.00 EUR personai

Pamatēdieni
Cūkas cepetis ar spinātiem un zaļo pupiņu, tomātu salātiem
Vistas fileja ar dārzeņu sautējumu
Liellopu gaļas sautējums ar kartupeļu biezeni un svaigu dārzeņu
salātiem
Krāsnī cepta zivs fileja ar karsto rīsu salātiem un sviesta mērci
Vistas gaļas gabaliņi saldā krējuma mērcē un ceptiem kartupeļiem
Cūkgaļas sautējums ar burkānu, kartupeļu biezeni un zaļo piparu
mērci
Cepti vistas šķiņķīši ar dārzeņu biezeni un lapu salātiem
Asinsdesa ar jaunajiem kartupeļiem un lapu salātiem
Cepts cūkgaļas cauraudzis ar jaunajiem kartupeļiem un mazsālītu
gurķu salātiem

Visi pamatēdieni 7.00 EUR personai.

Deserti

Biezpiena pīrāgs ar ogu mērci
Skābā krējuma panna cota ar šokolādes mērci
Ķirbju- mango krēms ar rudzu maizes drumstalām
Žāvētu augļu ķīselis ar maskarpones siera kremu
Zemeņu uzpūtenis ar vaniļas mērci
Visi deserti 3.50 EUR personai

Salāti

Sezonas dārzeņi ar fetas sieru un zaļumu pesto
Tunča salāti ar svaigiem dārzeņiem un olīvām
Marinētu sēņu salāti ar rīsiem
Ceptu kartupeļu, ķiploku salāti ar krējumu
Svaigu gurķu, siļķu salāti ķimeņu mērcē
Dažādu lapu salāti ar dārzeņiem
Visi salāti 3.50 Eur personai

Veģetārie pamatēdieni

Sēņu žuljēns ar kartupeļu biezeni un lapu salātiem
Pildīti kartupeļi ar karstiem ķirštomātu, siera salātiem un sinepju
mērci
Lēcu sautējums ar tomātu, avokado salsu
Pasta ar brokoļiem un kaltētu tomātu pesto
Sviestā sutināti ziedkāposti
Visi ēdieni 5.00 EUR personai

Sviestmaizes
Kārtainā sviestmaize ar svaigiem dārzeņiem, cepeti un krējuma
garšauga mērci
Grauzdēta sēklu maize ar tunci un kaperiem
Rudzu maizes sendvičs ar svaigā siera, zaļumu krēmu un dārzeņiem
Siera burgers ar bekonu un ceptiem sīpolu gredzeniem
Kafija, tēja, ūdens
Cena par sviestmaizi: 3 Eur/pers.

Dzērieni
Sula 0.90 EUR
Minerālūdens 0.90 EUR
Ūdens ar svaigajām piedevām 2l krūze 3.00 EUR
Kafija/tēja 1.20 EUR

Ēdienkarte I
1.variants
Ķirbju un burkānu krēmzupa ar bekonu.
Vistas filejas gabaliņi ar grūbu un sēņu risotto un timiāna mērci
Kafija, tēja, ūdens
2.variants
Sakņu buljonzupa ar zaļumiem un saldo krējumu.
Mini cūkgaļas kotletītes ar dārzeņu, kartupeļu biezeni un tomātu-čilli
mērci
Kafija, tēja, ūdens
3.variants (veģetārs)
Kartupeļu biezzupa ar siera skaidiņām un zaļumiem
Karstie kus-kus salāti ar spinātiem un riekstiem
Kafija, tēja, ūdens
Cena par vienu variantu : 9 Eur/pers.

Ēdienkarte II
1.variants
Skābeņu un spinātu krēmzupa ar kraukšķīgu bekonu
Pelēko zirņu un griķu bumbas ar vistas fileju un medū glazētiem
burkāniem
Cukurots ķirbis ar dzērvenēm un ceptām plūmēm
Kafija, tēja, ūdens

2.variants
Burkānu un saldo kartupeļu biezzupa ar ķimeņu sieru un dārzeņu
čipsiem
Cūkas stilbs sinepju glazūrā ar krāsnī ceptiem kartupeļiem un
sutinātiem kāpostiem
Cepts ābols pūdercukurā ar riekstiem un rozīnēm
Kafija, tēja, ūdens
3.variants (veģetārs)
Sezonas dārzeņi ar riekstiem un sēklām, garšaugu pesto mērci
Kartupeļu pankūkas ar meža sēņu mērci
Svaigā siera krēms ar žāvētu augļu un ogu ķīseli
Kafija, tēja, ūdens

Cena par vienu variantu: 14 Eur/pers.

Ēdienkarte III
1.variants
Tunča lapu salāti ar olīvēm un kaltētu tomātu salsu
Tomātu biezzupa ar cieto sieru
Pērļu grūbas ar cūkgaļu, pētersīļiem un meža sēnēm
Zemeņu uzpūtenis vaniļas mērcē
Kafija, tēja

2.variants
Ceptu kartupeļu salāti ar Baltijas siļķi un biezpiena, garšaugu krēmu
Krēmīga siera zupa ar plaucētiem tomātiem un zaļumiem
Liellopu gaļas sautējums ar kartupeļu, trifeļu biezeni un lapu salātiem
Ķirbju krēms brulē ar cukurotām dzērvenēm
Kafija, tēja, ūdens
3.variants (veģetārs)
Svaigi sezonas dārzeņi ar ķirbju sēklām, diedzētiem dīgstiem un
rapšu eļļas vinegretu.
Cukurzirņu, brokoļu biezzupa ar balzāmetiķa krēmu.
Ziedkāpostu ikri ar karstiem ķirštomātu, mozarellas siera salātiem.
Laima krēms ar rudzu maizes drumstalām
Kafija, tēja, ūdens

Cena par vienu variantu: 19 Eur/pers.

Brokastu ēdienkarte
1.variants
Kartupeļu rosti ar spinātiem un bekonu
Ķiršu panna cota
Kafija, tēja, ūdens
2.variants
Sezonas salāti ar kazas sieru, bazilika pesto un burkānmaizi
Augļu un ogu tiramisu
Kafija, tēja, ūdens
3.variants
Panini ar pikanto sieru, kaltētiem tomātiem un lapu salātiem
Krāsnī cepts siera un mandeļu pudiņš
Kafija, tēja
4.variants
Omlete ar kūpinātu šķiņķi un sīpoliem
Sviesta kruasāns ar šokolādes krēmu un burkānu marmelādi
Kafija, tēja, ūdens

Cena par variantiem: 5 Eur/pers.

Bērnu grupu ēdienkarte
Pamatēdiens
Mini karbonāde ar ceptiem kartupeļiem
Mini pica ar bekonu/salami, tomātiem un sieru
Vistu spārniņi ar kartupeļu čipsiem un dārzeņiem
Siera burgers ar frī kartupeļiem
Vistas nageti ar frī kartupeļiem

Cena par porciju: 3.50 euro/pers.

Karstā uzkoda
Hotdogs – karstmaize ar desiņu un piedevām

Cena par porciju: 2.50 euro/pers.

Saldā uzkoda
Šokolādes maffini
Zemeņu uzpūtenis ar vaniļas pienu
Saldējuma kokteilis ar ogām
Šokolādes virtuļi ar pūdercukuru

Cena par porciju: 1.50 euro/pers.

Dzērieni
Sula, Miķeļa limonāde
Cena par porciju: 0.90 euro/pers.

