ĒDIENKARTE
Uzkodas
Baltijas siļķe ar mini kartupeļiem
un svaigo sieru
4,50 EUR
Svaigi lapu salāti ar bazilika-pesto mērci,
ciedru riekstiem, ķiršu tomātiem un foreli
6,00 EUR
Asinsdesa ar brūkleņu mērci,
ķiploku un zaļo zirņu biezeni
6,50 EUR
Cēzara salāti ar sviestā ceptām tīģergarnelēm
vai prošuto šķiņķi
7,00 EUR
Liellopa tartars ar rukolu un ceptu papriku,
grauzdētu maizes stienīti siera kārtas garoziņā
7,50 EUR
Ziemeļu ēdamgliemenes baltvīna – tomātu salsā
ar grauzdētu pašceptu maizi zaļumu – ķiploku sviestā
9,50 EUR

Zupas
Tomātu krēmzupa
ar olīvām un kūpinātu šķiņķi
5,50 EUR
Trifeļu - baraviku krēmzupa
ar ķiploku maizi
6,50 EUR
Zivju izlases buljons ar maurlokiem,
dārzeņiem un svaigiem zaļumiem
7,00 EUR

Pamatēdieni
Risoto ar garnelēm un zaļajiem zirnīšiem
6,50 EUR
Pasta ar cieto sieru un vistas gaļu
vai garnelē,
vai olīvām un ķiršu tomātiņiem
7,00 EUR
Muižkunga cūkgaļas ribiņas mārrutku mērcē
ar krāsnī ceptiem kartupeļiem un grilētiem dārzeņiem
8,50 EUR
Foreles fileja un līdakas krema duets
ar karstajiem spinātu sparģeļu salātiem
un vaniļas - pastinaku biezeni
11,50 EUR
Zandarts citronu – sviesta mērcē
ar grilētiem un svaigiem dārzeņiem
12,50 EUR
Pīles krūtiņa ar apelsīnu mērci,
puķkāpostu biezeni un glazētiem burkāniem
14,50 EUR
Antrekot dzērveņu - sarkanvīna mērcē
sviestā ceptiem sparģeļiem un austersēni
17,00 EUR
Liellopa steiks sarkanvīna – brūkleņu mērcē
ar ķiploku biezeni un cigoriņu
18,50 EUR
Brieža karbonāde meža ogu mērcē
ar burkānu biezeni un dedzinātiem sīpoliem
19,50 EUR

Deserti
Creme brulee ar svaigām ogām
4,50 EUR
Ķirbju kūka ar ogu mērci
5,50 EUR
Muižkundzes ābolu un rabarberu strūdele
ar vaniļas mērci un saldējuma bumbiņu
6,50 EUR

Uzkodas pie vīna
Četru sieru izlase, olīvas, vītināta gaļa,
maizes stienītis, karamelizēts bumbieris
10,00 EUR

Bērnu ēdienkarte
Muižā gatavoti frī kartupeļi
ar mājas majonēzi vai tomātu mērci
4,00 EUR
Vistas filejas zupa
4,50 EUR
Vistas gaļas krokete ar krāsnī ceptiem kartupelīšiem un
svaigiem dārzeņu salātiem
5,50 EUR
Pankūkas ar saldējumu un ogu mērci
5,50 EUR

Veģetārie ēdieni - pēc pieprasījuma!

