UZKODAS UN SALĀTI
Kraukšķīgi, cepti vistu spārniņi (7gb), lapu salāti
ar piparmētras pesto (pašu gatavoti vistu spārniņi
panko-tempuras panādē, pašu gatavota pikanta
BBQ mērce, salāti)

4,50

Brusketas ar mocarellu (Buffalo mocarella,
grauzdēta bagete, pesto, dažādu tomātu salsa,
svaigais baziliks)

5,80

Brusketas ar karsti kūpinātu lasi (pašu karsti kūpināts
lasis, grauzdēta bagete, pesto, tomātu – avokado
salsa, mīksti vārīta paipalu ola)
6,45
Kraukšķīgie kalmāru salāti (fritēts kalmārs,
dažādas salātu lapas, tomātu kuskus, svaigie
dārzeņi, jogurta mērce)

6,00

Romiešu salāti ar anšovu mērci (kraukšķīgas
salātu lapas, San Marzāno tomāti, anšovu mērce,
pecorino romano siers)
• ar vistas fileju
• ar tīģergarnelēm
• ar pašu karsti kūpināta laša fileju

5,00
7,00
6,50

Ceptu sarkano biešu salāti ar miso majonēzi
(garšaugu sālī ceptas sarkanās bietes, rukola,
salātu lapas, ķiršu tomāti, avokado ,vegānu
miso majonēze)

4,00

ZUPAS
Vistas Ramen ar nūdelēm
(bagātīgs vistas buljons,
kajenas pipari, mīksti vārīta ola, olu nūdeles,
vistas fileja, dārzeņi, svaigie lociņi)

5,50

Āzijas tom yum zupa
(bagātināts miso buljons, svaigie tomāti, sēnes,
puravi, sezama eļļa, saldais krējums, svaigie lociņi)
ar vistas fileju
ar tīģergarnelēm un zivi

5,50
6,50

Ziedkāpostu krēmzupa (ziedkāposti, grauzdētas
ķirbju sēklas, maizes grauzdiņi, trifeļu eļļa,
kaltētas olīvas)

3,90

PAMATĒDIENI
Cūkgaļas ribiņas glazētas terijaki mērcē (garās
cūkgaļas ribas, cepti sezonas dārzeņi, karamelizēti
sīpoli, batāšu frī, demiglaze mērce)

6,50

Grilēti vistu šķiņķīši (vistu sķiņķīši girosa marinādē,
batāšu biezenis, cepti dārzeņi, demi-glace mērce)

6,10

River FISH&CHIPS (alus mīklā cepta butes fileja,
frī kartupeļi, guķu vai holandes mērce pēc izvēles)

5,50

Fritēti Calamari (kraukšķīgi cepti kalmāri,
cepti dārzeņi, marināras mērce)

5,80

Cepti baklažāni ar riekstiem (ķiploku eļļā cepti
baklažāni, grauzdēti rieksti, avokado, pašu marinēti
ķirštomāti, “marināras” mērce)

5,90

VOKI
Vistas gaļas voks ar dārzeņiem
Cūkgaļas voks ar dārzeņiem
Liellopa gaļas voks ar dārzeņiem
Garneļu un kalmāru voks ar dārzeņiem
Tofu voks ar dārzeņiem

4,60
4,80
6,30
7,80
4,30

Papildus izvēlei:
Apaļie rīsi
Spinātu nūdeles
Udon nūdeles

0,00
0,00
0,00

Papildus mērce:
Terijaki mērce
Austrumu saldā riekstu mērce
Asā sezama mērce
Karija, kokospiena mērce

1,20
1,20
1,20
1,20

DESERTI
Smiltsērkšķu-biezpiena siera kūka
(cepta siera kūka, svaigas ogas, ogu mērce)

4,00

Cidoniju panna cotta
(mandeļu drumstalas, cidoniju biezenis,
svaigas mellenes)

3,80

