
  

- Veģetārie ēdieni

Antipasti Caldi - Karstās uzkodas

Insalate - Salāti Zuppe - Zupas

Pasta

Itāļu antipastas 18 €
Itāļu kūpinātas gaļas delikateses, cietais siers, mocarella,
grissini, brusketas, tapenāde, vītināti tomāti, artišoki
un cipollini sīpoliņi

Kraukšķīgā brusketa 14 €
Tīģergarneles un avokado, mocarella un tomāti,
prosciutto

Teļa gaļa ar tunča-kaperu mērci
Vitello Tonnato 13 €

Antipasti Freddi - Aukstās uzkodas

Avokado, kvinoja, gurķa spageti, gremolata
Tunča tartars 18 €

 

Liellopa gaļas karpačo 17 €
Čipriani mērce, rukola, šampinjoni, trifeļu eļļa

Karpačo trio 16 €
Tuncis, lasis un akmeņasaris

Zemeņu-bazilika gaspačo, pasniegts avokado
Laša tartars 14 €

Grilēts astoņkājis uz iesma 19 €
Jaunie kartupeļi, marinētie čipolini, salsa verde

Melnie ravioli ar garnelēm 16 €
Burratas siers, tomātu mērce 

15 €
Vongole gliemežu mērcē
Pildīti mini kalmāri

14 €
Tomāti, mocarellas siers, parmezāns, pesto
Sicīlijas baklažāni Parmigiana 

18 €
Parmezāna siers, šalotes sīpoli, timiāns, trifeļu eļļa 
Baraviku žuljēnsZivju fritto misto 13 €

Jūras veltes, dienas loms, dārzeņi tempurā

Verdi Dolci Siciliani, Leccino, Nere Taggiasche, Nere Toste
Itāļu olīvu asorti 6 €

Burrata Pugliese 16 €
Sicīlijas mini-baklažāni, tomātu salsa

Melnie spageti 24 €
Jūras veltes saldā krējuma mērcē

Linguine 20 €
Tīģergarneles un tomātu salsa

Lazanja ar jēra ragū 16 €
Bešamela mērce, parmezāna siers

Pappardelle 16 €  
Melno trifeļu krēms, saldā krējuma mērce, trifeļu ikri 

Taglierini 16 €
Baklažāni, tomātu mērce un parmezāna siers

Taljatelle Al Freddo 16 €
Vistas fileja, saldā krējuma mērce, kaltēti tomāti,
spināti

Taljatelle Bolonjeze 16 €  
Boloņas mērce, parmezāna siers

Spageti Carbonara 16 €
Parmezāna siers, olas, melnie pipari,
kūpināti cūkas vaigi

 

  

Bumbieru salāti ar taledžio sieru 10 €
Kastaņu medus, valrieksti 

Mocarella di bufala salāti 15 €
Tomātu asorti, rukola

Siltie salāti ar vistas fileju 14 €
Baravikas. prošuto, parmezāns

Siltie salāti ar mini kalmāriem 18 €
Tīģergarneles, grilēti cukīni  

Siltie salāti ar astoņkāji 19 €
Kartupeļi, tomāti, selerija, olīvas

Papa al pomodoro 9 €
Burratas sirds, tomāti, ķiploki, čiabatta 

Artišoku krēmzupa 12 €
Sēnes, kazas siers

Zupa ar baravikām 12 €
Kartupeļi, trifeļu eļla

Siera minestrone 12 €
Pīļu sirdis, pasta, borlotti pupiņas, parmezāns

Jūras velšu zupa 17 €
Tomāti, zaļumi 



Pesci - Zivju ēdieni Carni - Gaļas ēdieni

Kartupeļi ar rozmarīnu 5 €
Sviestā apceptie spināti 5 €
Grilēti dārzeņi (baklažāni, cukīnī, paprika) 5 €
Apcepti zaļie sparģeļi 5 € 

Contorni – Piedevas

Pizze – Picas

- Veģetārie ēdieni - Bezglutēna picas ir pieejamas pēc pieprasījuma

Melnās mencas fileja  39 €
Risi all'uovo pasta

Cepta ērgļzivs fileja 27 €
Garšaugi, saldā krējuma mērce ar kaperiem un tomātiem

Akmeņasara fileja 26 €
Dārzeņu un mīdiju ragū, fenheļa un apelsīnu salāti

5 € 

Grilēta tunča fileja 28 €
Citronu zabaglione mērce un pupiņu duets

Melnās mīdijas Vidusjūras gaumē 20 €
Baltvīns, ķiploki, garšaugi | Marinara tomātu mērce

Tīģergarneles Pomodoro 27 € 
Ķiršu tomāti, ķiploki, garšaugi, baltvīns,
kraukšķīga brusketa

Itāļu burgers

22 €

Premium liellopu gaļa, pančeta, mocarellas
siers, radičio, dārzeņi tempurā

Mini dārzeņi tempurā (cukini, brokoļi, paprika, baklažāns)

Teļa vaidziņi 23 €
Sautēti sarkanvīnā ar apceptu polentu

Teļa filejas medaljoni 27 €
Mini-baklažāni, zaļo piparu graudu mērce

Jēra gaļas karē 37 €
Upeņu mērce, kuskuss un medū glazēti burkāni

Teļa gaļas karbonāde  26 €
Svaigi tomāti un sarkano sīpolu salāti

Teļa gaļa ar kauliņu 33 €
Kartupeļu daiviņas, pikantā salsa

Trusis Toskānas gaumē

 

28 € 
Kartupeļi, fenheļa sēklas, briseles kāposti, burkāni,
saldais krējums, baltvīns

Limončello ābols, ķiršu mērce
Cepta pīles fileja  24 € 

Pica Salmone Affumicato 18 €
Kūpināts lasis, kaperi, Bešamela mērce

Pica ar ceptām baravikām
Prošuto, mocarellas siers

16 € 

Pica Quattro Staggioni
Šķiņķis, sēnes, artišoki, olīvas

16 €

Pica Frutti di Mare
Kalmāri, mīdijas, tīģergarneles un lasis

19 €

Pica "Burgers"
Sasmalcināta liellopu gaļa, bekons, čedaras siers,
marinēti gurķi, tomāti, frī kartupeļi, BBQ mērce

14 €

Risoto ar sēpijas tinti (Astoņkājis, kalmāri) 16 € 

Risoto ar baravikām (Parmezāna siers) 16 € 

Risoto ar garnelēm (Sparģeļo, spināti) 19 € 

Risoti - Risoto

Itāļu četru sieru pica 16 €
Gorgonzola, taledžo, grana padano, mocarella
di bufala

Pica ar salami 15 €
Salami, siers, tomātu mērce 

Pica Mocarella di Bufala 
Tomātu mērce, baziliks

13 €

Vītināti tomāti, ķiploki, parmezāna siers 6 €

Fokača
Pesto, rozmarīns un ķiploki 5 €




