PIRKSTIŅUZKODAS
Cena ar PVN sākot no 0.40 EUR
Pasūtījums sākot ar 10 gab

GROZIŅI
Sāļais groziņš ar citronu krēmu, marinētām garnelītēm un foreles ikriem
Sāļais groziņš ar svaigsiera krēmu un mazsālīta laša fileju
Sāļais groziņš ar krabju gaļas mussu un cukurotām brūklenēm
Sāļie groziņi ar kūpinātu ziemeļbrieža gaļu un sarkano sīpolu čatniju
Sāļais groziņš ar svaigā siera krēmu, prosciutto šķiņķi un granātābolu sēkliņām
Sāļais groziņš ar šķiņķa masu un dzērvenēm
Sāļais groziņš ar grilētu baklažānu, putotu kazas sieru un ciedru riekstiem
Sāļie groziņi ar siera salātiņiem un ķirštomātiņiem

KAROTĪTĒ
Teļa gaļas pikantās bumbiņas ar brūkleņu želeju un diedzētiem zirņiem
Gaļas bumbiņas zviedru gaumē ar brūkleņu želeju un svaigi sālītu gurķa šķēlīti
Plūmju čatnijs ar cūkas fileju un cukurotām brūklenēm (karotītē)
Mango - čili čatnijs ar grilētas vistas krūtiņas šķēlīti un zirņu dīgstiem
Pildīti ķiršu pipariņi ar šķiņķa masu un cukurotām brūklenēm
Mini mozzarellas bumbiņa ar tomātu - bazilika salsu un balzametiķa novārījumu
Grilēta baklažāna rullītis ar putotu kazas sieru un ciedru riekstiem

ŠOTIŅĀ
Laša tartars ar kaperiem un čili, dekorēts ar diedzētu puravu matiņiem
Grilēta tunča fileja sojas glazūrā ar vakamē salātiem un ķirštomātiņu
Marinēta tīģergarnele ar harisa pastu
Fritēta tīģergarnele panko panējumā ar čili - mango mērci
Pavasara rullīši ar dārzeņiem, čili mērci un diedzētiem zirņiem

PILDĪTAS TORTILLAS
Pildīta tortilla ar svaigsiera krēmu, tunci un dārzeņu žuljēnu, dekorēta ar foreles ikriem un diedzējumiem
Pildīta tortilla ar svaigsiera krēmu, tunci un dārzeņu žuljēnu
Tomātu tortilla pildīta ar svaigā siera krēmu, dārzeņiem un žāvētu šiņķi
Pildīta tortilla ar grilētas vistas filejas šķēlītēm, dārzeņiem un saulē kaltētu tomātu krēmu
Pildīta tortilla ar svaigsiera krēmu, kūpinātu vistas girosu un dārzeņu žuljēnu
Pildīta tortilla ar spinātu - bazilika krēmu, mocarellas sieru un tomātiem

KANAPĒ
Ar zivju produktiem
Kanapē ar svaigsiera krēmu, mazsālīta laša fileju un kaperiem
Graudu crostini" Skagen" (garneles, zilie sīp. majonēze)
Grilēta tīģergarnele ar spinātu - citrusu krēmu un cukurotām brūklenēm, pasniegta uz kukurūzas čipša
Kukurūzas čipsis ar krabju musu un marinētām garnelītēm
Rupjās maizes trīsstūrītis ar ķilaviņas fileju un paipalu olu
Rupjmaize ar mazsālītas Baltijas siļķes šķēlīti, svaigo sieru un marinētu sarkano sīpolu ripiņām
Graudu maizes laiviņa ar krabju musu un melnām olīvām un brūklenēm

Ar galas produktiem
Liellopa gaļas
Rudzu maizes kanapē ar balzametiķī izturētu rostbifu un zilo sīpolu čatniju
Graudu maizes trīsstūrītis ar krēmīgu svaigsieru, rozmarīnā marinētu rostbifu, balzametiķa redukciju un
biešu asniem

Cūkgaļas
Rupjmaizes kanapē ar kornišoniem, grilētu cūkas fileju un smiltsērķu glazūru
Kanapē ar grilētu cūkas fileju un zilo sīpolu čatniju
Melnās graudu maizes kanapē ar balzametiķī izturētu cūkas fileju un zilo sīpolu čatniju
Graudu maizes kanapē ar marinētiem ķiršu pipariņiem, cūkas fileju terijaki glazūrā un smiltsērkšķu
ievārījumu
Kanapē ar saulē kaltētu tomātu krēmu, provansas zaļumos marinētu cūkgaļu un brūkleņu-čili čatniju
Rupjās graudu maizes kanapē ar žāvētas gaļas uzputeni, kornišonu un dzērveni
Načos čipsis ar žāvētas gaļas uzputeni, kornišonu un dzērveni
Polārmaizes trīsstūrīši ar kazas siera krēmu, prosciutto šķiņķi, parmas sieru un dzērveni
Graudu maizes trīsstūrītis ar svaigā siera krēmu, prosciuto šķiņķi un granātābola sēkliņām

Vistas gaļas
Rudzu maizes kanapē ar grilētu vistas fileju, mango čatniju un brūklenēm
Graudu maizīte ar mārrutku krēmu, kūpinātu vistas girosu un biešu asniem
Kanapē ar svaigā siera krēmu, grilētu vistas fileju un smiltsērkšķu glazūru

Veģetārās
Polārmaizes trīsstūrītis ar Brie sieru un zemeni

Tumšā sēklu maize ar tomātu salsu, saulē kaltētiem tomātiem, olīvu tapernādi un Parmas sieru
Pilngraudu maizes čipsis ar bazilika - spinātu aizdaru, mini mocarellas lodīti un ķiršu tomātiņu
Grilēta baklažāna rullītis ar putotu kazas sieru un ciedru riekstiem
Fetas "Rafaello" ar grauzdētu mandeli
Crostini ar tomātu salsu un mozzarellas sieru

Sviestmaizes
Saliktās sviestmaizes trīsstūrītis ar tunci, rodas salas mērci un svaigiem dārzeņiem
Saliktās sviestmaizes trīsstūrītis ar žāvētu cūkas šķiņķi, rodas salas mērci un svaigiem dārzeņiem
Angļu sviestmaize ar vistu, tūkstošsalu mērci un svaigiem dārzeņiem
Angļu sviestmaize ar sieru, tūkstošsalu mērci un svaigiem dārzeņiem
Graudu kruasāns pildīts ar kazas siera musu, mazsālītu lasi un svaigiem gurķiem
Graudu kruasāns pildīts ar šķiņķi un dārzeņiem
Graudu kruasāns pildīts ar vistu un dārzeņiem
Graudu kruasāns pildīts ar mocarellas sieru, tomātiem un bazilika krēmu
Sēklu bagete pildīta ar kazas siera musu, mazsālītu lasi un svaigiem gurķiem
Sēklu bagete pildīta ar šķiņķi un dārzeņiem
Sēklu bagete pildīta ar vistu un dārzeņiem
Sēklu bagete pildīta ar mocarellas sieru, tomātiem un bazilika krēmu

DESERTI
Jogurta muss ar svaigu ogu ragū un persiku / zemeņu mērci (šotiņā)
Ingvera Panna Cotta ar rabarberu un brūkleņu piekodu (šotiņā)
Rabarberu krēms ar vaniļas mērci un svaigām zemenēm (šotiņā)
Saldais groziņš ar vaniļas krēmu un augļiem/ogām

Mini smalkmaizītes sortimentā
Mini pīrādziņi sortimentā
Franču kruasāns
Cepumi sortimentā (kg)
Mini eklerīši (vaniļas, šokolādes, karameļu)
Mini "Vecrīgas"

*** Pēc Jūsu izvēles pagatavosim jekādu, Jums tīkamu uzkodu

