
Uzkodas 

Karamelizēts kazas siers ar grilētu papriku   8.00 EUR 

Krāsnī gatavotas bietes, ciedru rieksti, rukola 

Dedzināta foreles fileja   9.00 EUR 

Eklērs ar kūpinātu reņģu krēmu, grauzdētu ķimeņu krējums 

Strausa gaļas tartars   10.00 EUR 

Šalotes sīpoli, lēni gatavots olas deltenums, rudzu maizes grauzdiņi 

Dūmotu kartupeļu-paipalas filejas salāti   9.00 EUR 

Marinētu gurķu aioli, paipalas ola, sinepju sēklas 

Mini Romiešu lapu salāti   9.00 EUR 

Aioli mērce, cietais siers, kūpināta vistas fileja 

Uzkodu plate 2 personām    1pers.9.00 EUR / 2pers.16.00 EUR 

Latvijas sieri, kūpināta vistas fileja, liellopa basturma, kūpināta siļķe, grissini, olīvas 

 

Zupas 

Latvijas zivju buljonzupa   8.00 EUR 

Tomāti savā sulā, fokača ar kūpinātu reņģu krēmu 

Paipalas buljona zupa   6.50 EUR 

Šitaki sēnes, paipalas gaļa, garšaugi 

Burkānu - ingvera krēmzupa   6.00 EUR 

Maizes grauzdiņi, lazdu riekstu eļļa 

 

 

Maksa par apkalpošanu nav iekļauta. 

Rēķina kopējai summai tiek pieskaitīti 10% par 8 un vairāk personu apkalpošanu.   



Pamatēdieni 

Grilēta ķimeņu siera sendvičs   14.00 EUR 

Karamelizēti sīpoli, pašcepta maize, svaigu sakņaugu salāti 

Tagliatelle ar ceptiem dārzeņiem   10.00 EUR 

Pašgatavota pasta, mini spināti, parmezāna siera mērce 

Krāsnī gatavota vesela forele   15.00 EUR 

Siltie dārzeņu - spinātu salāti, zaļumu - krējuma mērce 

Skumbrijas fileja   16.00 EUR 

Kūpinātu reņģu krēms, topinambūra biezenis, zaļumu pesto 

Zandarta fileja   17.00 EUR 

Kartupeļu - biešu biezenis, tvaicēts brokolis, dedzināta sviesta mērce 

Pildīta lauku vistas balotīne ar kazas sieru   16.00 EUR 

Pupiņu biezenis, saulē kaltēti tomāti, Kalē kāposts, sarkanvīna mērce 

Pašgatavota pasta Tagliatelle   12.00 EUR 

Truša gaļa, saulē kaltēti tomāti, saldkrējuma mērce 

Lēni gatavota cūkgaļas fileja   14.00 EUR 

Pelēkie zirņi, dārzeņu šifonāde, mārrutku krējums 

 Cepta asinsdesa   13.00 EUR 

 Pildīti kartupeļi ar sieru, baltvīna - brūkleņu mērce 

Liellopa Sirloin steiks   25.00 EUR 

Pētersīļu - šalotes sīpolu salāti, fritēti kartupeļi, sarkanvīna buljona mērce 

Brieža gaļas burgers   15.00 EUR 

Karamelizēti sīpoli, kūpināts Čedara siers, fritēti kartupeļi 

Maksa par apkalpošanu nav iekļauta. 

Rēķina kopējai summai tiek pieskaitīti 10% par 8 un vairāk personu apkalpošanu. 



Deserti 

“Niklāva” kazas siera kūka   8.00 EUR 

 Brūkleņu mērce, šokolādes čipsi, karamelizēti lazdu rieksti  

  Mini “Vecrīgas”   7.00 EUR 

Biezpiena krēms, karamelizēts ābols, ogu mērce 

Siltais burkānu mafins   7.00 EUR 

Karamelizētu ogu mērce, “Blis gelato” saldējums 

“Blis gelato” saldējums vai sorbets   6.00 EUR 

                (par izvēli lūdzu jautāt viesmīlim) 

Desertu izlase   14.00 EUR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksa par apkalpošanu nav iekļauta. 

Rēķina kopējai summai tiek pieskaitīti 10% par 8 un vairāk personu apkalpošanu. 


