
 

 

BALTIC BEACH RESTAURANTS 

BestSellers 
 

Zupas 
Pikantā liellopu gaļas gulašzupa        8,- 
Tom Yum Goong ar tīģergarnelēm, nūdelēm un šampinjoniem    12,- 
Minestra zupa ar baravikām, kartupeļiem un trifeļu eļlu      8,- 
 

Sviestmaizes 
Club „sandwich” ar vistas fileju, ceptu olu un bekonu      13,- 
„Sandwich” ar tunci, avokado un gurķi        9,- 
 

Bruschetta Izlase 
Tīģergarneļes un avokado muss. Mozzarellas siers un tomāti. Parmas šķiņķis   11,- 
 

Mūsu Burgeri 
Premium barbekjū burgers ar Čedaras sieru un kraukšķīgu bekonu    15,- 
Jēra gaļas pita burgers ar Tzatziki mērci un marinētiem sarkaniem sīpoliem  15,- 
Tunča pita burgers ar gurķu tartaru un marinētiem sarkaniem sīpoliem   15,- 

Visi sendviči un burgeri tiek pasniegti ar frī kartupeļiem 
 

Uzkodas 
Poke havajiešu gaumē, ar tunci, lasi, mango, avocado un suši rīsiem    13,- 
Grilētas tīģergarneles ar avokado tartaru un tomātu salsu      14,- 
Vitello tonnato – teļa gaļa ar tunča - kaperu mērci      13,- 
Pildīti mini kalmāri ar Vangole gliemeņu mērci       14,- 
 

Salāti 
Pekinas pīles salāti ar Hoisin mērci        11,- 
Cēzara salāti ar vistas krūtiņu un kraukšķīgu bekonu      13,- 
Cēzara salāti ar apceptām tīģergarnelēm       15,- 
Caprese salāti ar Mocarella Di Bufala sieru, un kaltētām olīvām     11,- 
Bumbieru salāti ar kastaņu medu, Taledžio sieru un valriekstiem     10,- 
Tīģergarneļu salāti ar mango, melnu kvinoju un jogurta mērci     16,- 
Siltie salāti ar vistas fileju , baravikām un Parmas šķiņķi     13,- 
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Zivju Ēdieni 
 
Grilēts astoņkājis         28,- 
kartupeļu-sīpolu biezenis, pikantā olīvu tapenāde 
Jūras asaris ar garnelēm        28,- 
argentīnas rozā garneles, kartupeļu biezenis,cukīni papardelle, bujabēzes mērce 
Cepta ērgļzivs fileja ar garšaugiem        25,- 
saldā krējuma mērce ar kaperiem un tomātiem  
Melnās mīdijas vidujūras gaumē (1kg)       20,- 

o Blatvīns, ķiploki, garšaugi 
o Tomātu mērce Marinara 

Tīģergarneles Pomodoro        27,- 
ķiršu tomāti, ķiploki, garšaugi, baltvīns, kraukšķīga brusketa  
 

Gaļas Ēdieni 
 
Liellopa gaļas strogonovs         25-, 
liellopa gaļas antrekots, grūbas ar baltajām sēnēm, marinēti gurķi  
Sarkanvīnā sautēts teļa vaidziņi        23,- 
apcepta polenta  
Teļa filejas medaljoni         25,-                              
zaļo piparu graudu mērce    
Cotoletta - Kraukšķīga teļa gaļas karbonāde       25,- 
svaigu tomātu un sarkano sīpolu salāti  

Pamatēdieni tiek pasniegti ar piedevām pēc jūsu izvēles 
 

Picas – Risotto - Pastas 
 
Mocarella di bufala (tomātu mērce, baziliks)      11,- 
Prošuto (prošuto, mocarella di bufala siers, baziliks)     14-, 
Frutti di mare (kalmāri, mīdijas, tīģergarneles, lasis)     17,- 
Tuncis (sarkanie sīpoli, kaperi un olīvas)       12,- 
Tropikana (šķiņķis, mocarellas siers, ananass)       12,- 
Ceptas baravikas (prošuto, mocarellas siers)       14,- 
Salsiča (mocarellas siers, olīvas, čili pipari, artišoki     14,- 
Četru sieru (gorgonzola, taledžo, grana padano, mocarella di bufala)    14,- 
 
Risotto ar tirģergarnelēm, sparģeļiem un spinātiem      15,- 
Risoto ar baravikām, saldo krējumu, trifeļu eļļu       15,- 
 
Lazanja Bolonjeze (bešamela mērce, mocarellas siers, boloņas mērce, tomātu mērce) 15,- 
Taljatelle Bolonjeze (boloņas mērce, parmezāna siers)     15,- 
Taljatelle Al Freddo (vistas fileja, saldā krējuma mērce, kaltēti tomāti, spināti)  15,- 
Taglerini pasta (baklažāni, tomātu mērce, parmezāna siers)     13,- 
Frutti di mare (melnie spageti ar jūras veltēm saldā krējuma mērcē)    22,- 
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Deserti 
 
Klasiskais Tiramisu          7.5,- 

Vaniļas Panna Cotta ar zemeņu minestrone       7.5,- 

Ananāsu ravioli ar mascarpone sieru, zemenēm un svaigu piparmētru    7.5,- 

Napoleons ar vārīto krēmu, ogu mērci un svaigām ogām      6,- 

Šefpavāra medus kūka          6,- 
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