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ZIVJU PLATE  NR.1 

Dillēs izturēts mazsālīts lasis, kūpināta svieta zivs, tīģergarneles čili - laima marinādē ar 
olīvām, bolotīne ar spinātiem, baltās zivs filejas stienīši zaļumu panējumā, saldā čili 
mērce, olīvas, ogas, citrons

100g 3.50

ZIVJU PLATE   NR.2   

Dillēs izturēta mazsālīta laša fileja, fritētas tīģergarneles Butterfly, Filo mīklas maisiņi ar 
jūras veltēm, baltās zivs filejas stienīši zaļumu panējumā, baltās zivs gabaliņi marinādē, 
saldā čili mērce, olīvas, ogas, citrons

100g 3.00

Papildinājumi zivju platei pēc Jūsu izvēles
Zaļās gliemenes ar sojas mērci (Ketjap Manis) un parmezānu 100g 2.30

Nēģi sinepju mērcē (sezonā) 100g 4.13

Čili marinētas tīģergarneles 100g 3.30

Kraukšķīgas, panko rīvmaizē panētas tīģergarneles 100g 3.30

Heka filejas strēmelītes baltajā marinādē 100g 2.05

Baltijas siļķes fileja ar marinētiem Šarlotes sīpoliem 100g 1.80

Pildītas olu pusītes ar anšovu filejas rozīti 1/2 gab 0.50

Pildītas olu pusītes ar foreles ikriem 1/2 gab 0.75

Vai jebkurš produkts no platēs piedāvātā sortimenta

GAĻAS PLATE  NR.1 

Liellopa gaļas rostbifs, cūkas fileja balzamiko marinādē, Parmas šķiņķis, vistas filejas 
strēmelītes čili glazūrā, liellopa gaļas mēle, vistas ruletes - izlase , marinējumi

100g 3.35

GAĻAS PLATE  NR. 2 

Liellopa mēle, mini cūkas karbonādītes terijaki marinādē, cūkgaļas cepetis garšaugu 
marinādē, vistas filejas "kraukšķīši", mini teļa gaļas lodītes BBQ, vistas ruletes - izlase, 
marinējumi

100g 2.55

Papildinājumi gaļas platei pēc Jūsu izvēles 
Liellopa mēle vai vistas gaļa želejā (ziemas sezonā) 100g 3.30

Pīles krūtiņa, cepta apelsīnos 100g 4.54

Vistas gaļas balotīne - izlase 100g 2.05

Mini cūkas karbonādītes terijaki marinādē 100g 1.80

Mini teļa gaļas lodītes sezama sēkliņās 100g 1.80

Vistas gaļas strēmelītes čili glazūrā ar sezama sēklām 100g 1.80

Kūpināts vistas gaļas giross 100g 1.80

Vai jebkurš produkts no platēs piedāvātā sortimenta

PASŪTĪJUMS, SĀKOT AR 10 PERS.



VĪNA PLATE

Dažādi sieri, spāņu (Fuet, Cassademont u.c) desa, sezonas augļi, siera mērce, olīvas 100g 2.90

SIERA  PLATE 

Sieru izlase - 5 veidi, augļi, grauzdēti valrieksti, džems 100g 2.90

AUGĻU PLATE 
Vīnogas, bumbieri, arbūzs, āboli, melone, zemenes (augļi var mainīties atkarībā no sezonas 
piedāvājuma)

100g 1.15

SVAIGU DĀRZEŅU PLATE AR MĒRCĪTI 
Paprika, svaigi gurķi, burkāni, puķkāposti, redīsi, ķiršu tomāti, selerijas kāti, krējuma - mārrutku 
mērce ar zaļumiem

100g 1.35

MARINĒTU DĀRZEŅU PLATE 

Kukurūzas vālītes, pērļu sīpoliņi, šampinjoni, pipargurķīši, ķiršu tomāti, olīvas, ķiršu pipari, saulē 
kaltēti tomāti

100g 1.24

*** Pēc Jūsu izvēles pagatavosim jekādu Jūsu izvēlētu ēdienu.

*** Garantijas nauda par traukiem vai papildus maksa par vienreizējiem traukiem


