
ŠAŠLIKI
uz pasūtījuma marinēta gaļa un 

sagatavota grilēšanai

VISTU ŠĶIŅĶU ŠAŠLIKS 
citronu-sojas marinādē

ar rozā pipariem

12 € / 1 kg

MAJONĒZĒ MARINĒTAS 
TĪTARU FILEJAS

ar citronu un garšvielām

16 € / 1 kg

CŪKGAĻAS KARBONĀDE
tomātu baltās sulas marinādē

ar sīpoliem un ķiplokiem

14 € / 1 kg

JĒRA RUMPSTEIKA ŠAŠLIKS
 jogurta marinādē ar safrānu

un kurkumu

28 € / 1 kg

Pasūtījumā iekļausim vienu no mērcēm 
pēc Jūsu izvēles, marinētus sīpolus un 

svaigi ceptu maizi

MĒRCES
BBQ mājas mērce, adžika,

tartara mērce, čili majonēze, 
tūkstoš salu mērce

SALĀTI
svaigi pagatavoti un gatavi tūlītējai 

pasniegšanai

8 € / 300 gr.

MOZZARELLA
DI BUFALA SALĀTI

ar tomātu asorti un rukolu 

SVAIGIE ZAĻIE SALĀTI
ar ogu vinegreta mērci

CĒZARA SALĀTI
ar vistas krūtiņu un
kraukšķīgu bekonu

KRAUKŠĶĪGI
ROMIEŠU SALĀTI

ar garnelēm, apceptiem
ciedru riekstiem un 

ķiploku-parmezāna mērci

NICOISE SALĀTI
ar tunci

GAĻA 
GRILĒŠANAI

gaļa sagatavota grilēšanai

AUSTRĀLIJAS LIELLOPU 
RIB-EYE STEIKS

ar piparu mērci 

15 € / 250 gr.

LIELLOPU BURGERI
mājas briošmaize, siers,

dārzeņi, mērces

20 € / 4 gab.

PIEDEVAS
Nepieciešams tikai uzsildīt

5 € / 500 gr.

CEPTI JAUNIE KARTUPEĻI
ar mājas pesto 

CEPTI KARTUPEĻI
ar sviestu un dillēm

KARTUPEĻU BIEZENIS
ar šnita lokiem

BLANŠĒTA VESELA 
KUKURŪZA

uz iesma ar sviestu
 divi gabali porcijā

DĀRZEŅU MIKSS
ar garšaugiem un citronu

SALDIE ZIRNĪŠI,
zaļās pupiņas ar šalotes

sīpoliem un olīveļļu

PUĶKĀPOSTI
ar lokiem un ķiploku sviestu

JŪRAS 
GARDUMI

uz pasūtījuma marinēti jūras gardumi
un sagatavoti grilēšanai

LASIS 
pikantā sojas marinādē

ar rozā pipariem | uz iesma

12 € / 300 gr.

STORES STEIKS
ar ķiplokiem un timiānu

12 € / 300 gr.

ARGENTĪNAS ROZĀ 
GARNELES

ķiploku eļļā | uz iesma

12 € / 300 gr.

Pasūtījumā iekļausim vienu no mērcēm 
pēc Jūsu izvēles, marinētus sīpolus un 

svaigi ceptu maizi

MĒRCES
BBQ mājas mērce, adžika,

tartara mērce, čili majonēze, 
tūkstoš salu mērce

DESERTI
4.50 € / viens deserts

VANIĻAS PANNA COTTA
ar zemeņu mērci 

MANGO CREME BRULEE

AUGĻU SALĀTI

MŪSU ĪPAŠA KŪKA 
NAPOLEONS

DZĒRIENI
7 € / 1 l

SVAIGI SPIESTAS SULAS
apelsīnu, ābolu, greipfrūtu, 

burkānu 

MĀJAS GATAVOTS 
DZĒRVEŅU MORSS 

BEZALKOHOLISKAIS 
PIKANTS KOKTEILIS

BLOODY MARY

Vasara sākas ar pikniku


