


TOSKĀNAS KJANĪNAS FILEJAS MINJONS         250g 44
KANĀDAS LIELLOPU STRIP LOIN         250g 44
AMERIKĀŅU LIELLOPU RIB-EYE         250g 44
JUNZELANDES JĒRA KARĒ          300g 38
TOSKĀNAS KJANĪNAS T-BONE / DIVĀM PERSONĀM /       900g 78
VĀCIJAS LIELLOPU SHORT RIBS          28
SURF & TURF / RIB-EYE, JŪRAS ĶEMMĪTES, GARNELES      250g 49
LAŠA STEIKS          29
STORES STEIKS          29

BOCUSE
foie gras terīne / rib-eye / marinēti sarkanie sīpoli / tomāti / 
brie siers / majonēze ar melniem trifeļiem / mājas briošmaize 

29

UZKODAS PAMATĒDIENI

VEĢETĀRĀ ĒDIENKARTE

PILDĪTS GRILĒTS AVOKADO
pikantie turku zirņi / kukurūza / tomātu salsa

14

FALAFELA SALĀTI
turku zirņi / ķiploki / zaļumi

14

KVINOJAS UN MANGO SALĀTI
avokado / cukīni / citrusa mērce 

12

MĀJĀS GATAVOTS HUMUSS
olīvu mikss / sezonālie dārzeņi 

12

BAKLAŽĀNU LAZANJA
sēņu mikss / mocarella / trifeļu bešamēla mērce

14

SĒŅU ŽULJĒNS
comte siers / bešamēla mērce

14

RAVIOLI AR SĒNĒM
sēņu-krējuma mērce / parmezāna siers

14

YASAY MAKI
avokado / gurķis / jūraszāles

10

RIB-EYE STEAK
premium liellops / bekons / tomāti / sīpoli / marinēti dārzeņi / 
čedaras siers / sinepju tartara mērce

25

PRAWN
tīģergarneles / svaigais gurķis / salātu lapas / 1000 salu mērce

22

SURF & TURF /atvērts/ 
premium liellopu gaļa / jūras ķemmītes / tīģergarneles / siera mērce 

24

GOURMET BURGERI 

ZUPAS

RAW BAR
SEVIČE
• ATLANTIJAS LASIS
• JŪRAS ĶEMMĪTE
gurķis / redīsi / avenes / mellenes / citrusa marināde

21
19

POKE BOULS
• TUNCIS           • LASIS           • GARNELES
avokado / suši rīsi / mango / gurķis / sojas mērce

18

BALTIJAS SAŠIMI – SIĻĶE 
trīs marinādes / kartupeļu fondants / skābā krējuma muss 
ar zaļumiem

12

ТARTARU TRIO – 
TUNCIS / LASIS / ROZĀ GARNELE
 avokado / paipalu olas / šalotes sīpoli / kaperi / sinepju vinegrets

19

AUSTERES

PAELJA MIKSS
jūras veltes / vista / čorizo

26

JŪRAS ASARIS AR GARNELĒM
argentīnas rozā garneles / kartupeļu biezenis / cukīni 
pappardelles / bujabēzes mērce

30 MELNS PALTUSS
mīdiju un sarkano ikru mērce / dārzeņu pērles / 
ziedkāpostu biezenis

33

ASTOŅKĀJA TAUSTEKĻI
kartupeļu-sīpolu biezenis / kūpinātas olīvas / 
marinēti šalotes sīpoli

1 gb. – 24 / 2 gb. – 44

17 17ZIVJU SOĻANKA
store / lasis 

TOM YUM GOONG
tīģergarneles / nūdeles

17AUKSTĀ BIEŠU ZUPA
gurķis / redīsi / zaļumi 

12AUKSTĀ ZUPA AR KEFĪRU
kūpināts asaris / gurķis / zaļumi

UZKODAS UN SALĀTI

GRILĒTAS JŪRAS VELTES
tīģergarneles / jūras ķemmītes / mīdijas / kalmāri / 
astoņkāji

44

JŪRAS VELTES

SUŠI

TAKO TRIO 
rozā garneles / pikantais tuncis / mazsālīts lasis

17

GRILĒTAS GARNELES 
avokado tartars / tomātu salsa

17

ČAULĀ CEPTAS JŪRAS ĶEMMĪTES 
UN GARNELES
omāru biska / parmezāns 

28

DZELTENSPURU TUNČA SALĀTI 
mango / aveņu etiķa ikri

22

KALMĀRU FRITTI
dārzeņi tempūrā / remulādes mērce 

22

GARNELES

GARNELES ĶIPLOKU SVIESTĀ                    ½ kg
avokado / ķiršu tomāti / aioli / brusketa

33 GARNEĻU ŽULJĒNS 
saldā krējuma biska mērce / parmezāns

18

JUMBO GARNELES
sparģeļi / saldskābā mērce 

28 GARNELES MANDEĻU TEMPŪRĀ
ananāsu ketčups

22

PHILADELPHIA MAKI
lasis / gurķis / krēmsiers

15 TUNA MAKI  
tuncis / avocado / vakame / japāņu majonēze

18

DRAGON MAKI
tīģergarneles / sarkanie ikri / avokado

18 UNAGI MAKI 
kūpināts zutis / krēmsiers / gurķis / terijak

20

SILTIE SALĀTI AR JŪRAS VELTĒM 
astoņkājis / garneles / mīdijas / kalmāri

27

JOSPER GRILL

SEAFOOD GRILL

12 gb.6 gb.

7540

35 60

aromātiskās ar patīkami saldu garšu

Austeres tiek pasniegtas ar sojas-ingvera
un sarkanvīna mērci ar šalotes sīpoliem

Steikus pasniedzam ar ceptām sēnēm, grilētu kukurūzu, kartupeļiem un mērci pēc Jūsu izvēles

Burgerus pasniedzam ar frī kartupeļiem un mājas BBQ mērci

7540

CRYSTAL, FRANCIJA 7540

MELNĀS MĪDIJAS 22
• provansas gaumē – baltvīns, ķiploki, garšaugi
• saldā krējuma – mērce ar seleriju, timiānu, ķiplokiem 

un baltvīnu

MĒRCES 
sarkanvīna mērce / krējuma mērce ar piparu miksu /
omāru sviests / mājas BBQ mērce / sviests Cafe de Paris

PIEDEVAS 
saldā krējuma kartupeļu biezenis / trifeļu kartupeļu biezenis /
sviestā cepti spināti / grilēti mini dārzeņi / zaļie sparģeļi

5

pildītas austeres / grilēts astoņkāja tausteklis / grilētas argentīnas garneles / 
marinētas mīdijas / maki rolls ar garnelēm un avokado / dzeltenspuru tunča poke / 

laša seviče / rozā garneļu kokteilis / mini astoņkāja taustekli

MŪSU ĪPAŠĀ JŪRAS VELŠU PLATE    88

liellopu rib-eye / liellopu ribiņas / jēra karē / 
astoņkājis / garneles / jūras ķemmītes

MĒRČU IZLASE
BBQ-viskija / piparu / 

ķiploku aioli

PIEDEVAS
trifeļu-kartupeļu biezenis / 
grilēti dārzeņi / kāpostu cole slow

SURF & TURF GRILL MIX    88
diviem

Tiek pasniegta ar ceptiem jauniem dārzeņiem 

MĒRCES ZIVĪM
ķiploku aioli / trifeļu majonēze / 
jogurta mērce ar zaļumiem un citronu

UZ OGLĒM GATAVOTA VESELA ZIVS 
STORE              800g 38
JŪRAS ASARIS           500g 28
PALIJA             500g 28

FINE DE CLAIRE, FRANCIJA
izsmalcināta jūras garša
ar maigām augļu notīm

LA LUNE, FRANCIJA
garša ir gaļīga un salda ar nelielu
lazdu riekstu pēcgaršu

GILLARDEAU, FRANCIJA
kraukšķīga tekstūra, piena un riekstu notis

25

35

KIŽUČA IKRI 35

90 140

100 160

120 190

150 220

″CALVISIUS TRADITION PRESTIGE”

″ARS ITALICA OSCIETRA ROYAL”


