UZKODU PLATES
Cena ar PVN sākot no 1.80 EUR/ 100g
Pasūtījums sākot ar 10 porc

ZIVJU PLATE Nr.1 (100g)
Auksti kūpināta laša tūtiņas ar kazas siera- spinātu musu, garšaugos un Rīgas melnajā balzāmā izturēta
mazsālīta laša fileja, kūpināta sviesta zivs, tīģergarneles čili-laima marinādē ar olīvām,fritētas
tīģergarneles Butterfly, butes stienīši zaļumu panējumā, kraukšķīgas foreles lodītes, butes balotīne ar
kaperiem

ZIVJU PLATE Nr.2(100g)
Auksti kūpināta laša fileja, dillēta - mazsālīta laša fileja, grilēti sviesta zivs gabaliņi čili - pesto marinādē ar
olīvām, fritētas tīģergarneles Butterfly, butes stienīši zaļumu panējumā, mencas gabaliņi baltajā
marinādē, kraukšķīgas foreles lodītes, butes balotīne ar kaperiem

ZIVJU PLATE Nr.3(100g)
Mazsālīta laša fileja, cepti mencas gabaliņi zaļumu pesto marinādē, fritētas kraukšķīgas krabju nūjiņas,
krabju spīles, heka filejas stienīši zaļumu panējumā, tilapijas filejas gabaliņi baltajā marinādē, kraukšķīgas
foreles lodītes, butes balotīne ar cukurzirņiem, marinēta Baltijas siļķes fileja

Papildus iespējams pasūtīt (sākot no 10 gab):

Zaļās gliemenes ar čili un parmezāna sieru
Nēģu gabaliņi sinepju mērcē (sezonā)
Zivju kūpinājumu izlase
Pildītas olu pusītes ar anšovu filejas rozīti

Pildītas olu pusītes ar foreles ikriem
Jebkurš produkts no platēs piedāvātā sortimenta

GAĻAS PLATE Nr.1(100g)
Liellopa mēles konusiņi ar mārrutku krēmu, rozmarīnā un terijaki izturēts rostbifs ar dzērveņu
novārījumu, balzametiķī marinēta cūkas fileja ar sīpolu ievārījumu, vistas fileja terijaki marinādē, vistas
filejas pirkstiņi čili glazūrā, vistas filejas balotīne ar saulē kaltētiem tomātiem, kazas sieru un indijas
riekstiem, teļgaļas bumbiņas itāļu gaumē ar marinētiem pērļu sīpoliņiem

GAĻAS PLATE Nr.2(100g)
Liellopa mēles konusiņi ar mārrutku krēmu, balzametiķī marinēta cūkas fileja ar sīpolu ievārījumu, vistas
fileja citrusaugļu marinādē, vistas filejas pirkstiņi čili glazūrā, vistas gaļas balotīne ar papriku, zaļumiem
un sieru, cāļa gaļas rolāde ar melnajām plūmēm, teļgaļas kroketes ar marinētiem pērļu sīpoliņiem

GAĻAS PLATE Nr.3(100g)
Cūkgaļas cepetis, marinēts dižonas sinepēs, vistas fileja citrusaugļu marinādē, vistas filejas pirkstiņi čili
glazūrā, vistas filejas kraukšķīši, vistas gaļas balotīne ar papriku, zaļumiem un sieru, cāļa gaļas rolāde ar
melnajām plūmēm, mini cūkas karbonādītes terijaki marinādē, mini kotletītes

Papildus iespējams pasūtīt (sākot no 10 porc):

Parmas šķiņķis ar granātābolu sēkliņām
Pīles krūtiņa apelsīnu - konjaka marinādē
Pīles balotīne ar sarkanvīnā briedinātām melnajām plūmēm
Lēni cepta vistas fileja pavasara zaļumos
Vistas gaļas balotīne, pildīta ar spinātiem, sieru un sparģeļiem
Jebkurš produkts no platēs piedāvātā sortimenta

SIERA - AUGĻU PLATES(100g)

Delikatešu sieru izlase ar saulē kaltētu tomātu standziņām, rudzu maizes čipšiem, grauzdētiem
valriekstiem un vīģu - čili džemu un svaigām ogām

Dažādu sieru - augļu izlase ar grauzdētiem valriekstiem un vīģu - čili džemu

Sezonas augļu izlase ar medu un zemeņu - piparmētru mērci

SVAIGU DĀRZEŅU PLATE AR MĒRCĪTĒM(100g)
Pildīti ķiršu pipariņi ar kazas siera musu, grilēta baklažāna veltnītis ar svaigā siera masu, marinētu
papriku un cepinātiem ciedru riekstiem, svaigi sezonas dārzeņi, aukstās mērcītes (pēc izvēles - mārrutku
vai Rodas salas, vai zaļumu mērce)

MARINĒTU DĀRZEŅU PLATE AR MĒRCĪTĒM(100g)
Pildīti ķiršu pipariņi ar kazas siera musu, grilēta baklažāna veltnītis ar svaigā siera masu, marinētu
papriku un cepinātiem ciedru riekstiem, marinēti šampinjoni, kornišoni, olīvas,u.c. marinēti dārzeņi,
aukstās mērcītes (pēc izvēles - mārrutku vai Rodas salas, vai zaļumu mērce)

*** Pēc Jūsu izvēles pagatavosim jebkādu, Jūsu izvēlētu uzkodu plati.

