PRIEKSEDIENI
LIELLOPA FILEJAS KARPAČO

12 €

LIELLOPA FILEJAS TARTARS

11 €

sinepju sēklas, marinētas sēnes, eruka, mārrutku krēms, kaperi, cietais siers
paipalu ola, marinēti sarkanie sīpoli, kaperi, sinepju gels, eruka, rudzu maizes grauzdiņi

MAZSĀLĪTA SIĻĶE AR LAUKU BIEZPIENU

8€

KRĀSNĪ GATAVOTS BRĪ SIERS

9€

DŪMOTI CEPTI VISTU SPĀRNIŅI

9€

mārrutku gels, dilles, marinētas sinepju sēklas, paipalu ola, ceptas bietes
medotas upenes, kārtainās mīklas cepumi, sezonas svaigās ogas
pikanta barbekjū glazūra, «Steiku Haoss» īpašā mērce

SILTIE LIELLOPGAĻAS SALĀTI AR BRENDIJA MĒRCI

11 €

DEDZINĀTAS LAŠA FILEJAS SALĀTI

11 €

grilēti cukīni, cukurzirņi, vītināti ķirštomāti, spināti, cietais siers

vītināti ķirštomāti, paipalu ola, mazsālīti gurķi, zilie sīpoli, diļļu bazilika ajoli

8€

KAZASSIERA SALĀTI

spināti, piparmētras, redīsi, zaļie lociņi, cukīni, ķirbju sēklas, aveņu etiķa mērce

CĒZARA SALĀTI

pašgatavota anšovu un sinepju mērce,
krāsnī cepti timiāna grauzdiņi un
nogatavinātais siers
8€
ar grauzdētu bekonu
8€
ar ceptu cāļa krūtiņu
ar sviestā ceptām tīģergarnelēm
11 €

NOGATAVINĀTA
LIELLOPGAĻA

31 €

Latvija, (muguras karbonāde / antrekots),
sausā nogatavināšana 21 diena

270 g

JŪRAS VELŠU ZUPA

9€

UZKODU PLATE

21 €

BIEZĀ GULAŠU ZUPA
SĪPOLU ZUPA

8€
7€

LATVIJĀ GATAVOTU
SIERU IZLASE

18 €

CŪKU RIBIŅAS

14 €

CŪKAS FILEJA

13 €

zivju buljons, kokospiens,
zaļās mīdijas, tīģergarneles

Latvijas sieri, ievārījums, rieksti, siera standziņas

STEIKI
Svars norādīts pirms gaļas cepšanas
MELNAIS ANGUSS
26 €
Austrālija, šķiņķa augšdaļa,
izturēta 28 dienas

ENTRECÔTE

300 g

27 €

FILEJA

26 €
300 g

Jaunzēlande, antrekots,
izturēts 7-14 dienas

GRAND BUFFALO

22 €

T-BONE STEAK

32 €

GARLIC

23 €

ROAST BEEF

25 €

Baltijas valstis, izturēta 7 dienas
Baltijas valstis, fileja pikantā marinādē
Baltijas valstis, fileja ķiploku marinādē

MEDALLIONS

Baltijas valstis,
fileja garšaugu marinādē

Krāsnī cepts kartupelis
ar ķiploku, krējuma un siera masu
ar meža sēņu sautējumu
ar ķiploku-zaļumu sviestu
Sviestā cepti kartupeļi
Kartupeļu friti
Makaroni ar sieru

230 g
230 g

21 €
220 g

Dānija, T-kaula steiks

300 g

500 g

Brazīlija, ārējā fileja, izturēta 14 - 21 dienas 300 g

NEW YORK STRIP
ASV, karbonādes gabals,
izturēts 21 dienas

28 €
300 g

PIEDEVAS

5€
5€
4€
3€
3€
3€

Romiešu salāti ar Cēzara
mērci un grauzdiņiem
Grilēti dārzeņi
Svaigo dārzeņu salāti
Grilēta kukurūzas vālīte
Sīpolu gredzeni alus mīklā
Karsta ķiploku sviesta bagete

kūpināta pīles krūtiņa, vītināta cūkgaļa,
siers, dedzināts lasis, marinēti un
vītināti ķirštomāti, lielās olīvas, sāļie cepumi

4€
5€
4€
4€
4€
3€

Latvija, barbekjū glazūra
Latvija, halapenjo mango marinādē

VISTAS FILEJA

Latvija, ingvera koriandra marinādē

GRILĒTS LASIS

Halapenjo piparu mango glazūra

400 g

260 g

9€

220 g

14 €
300 g

PAPILDUS

2€

MERCES

2€

Stobrkaulu smadzenes
Sīpolu marmelāde
Garšaugu sviests
Čili sviests
Ķiploku pesto

Sēņu mērce
«Steiku Haoss» īpašā mērce
Barbekjū mērce
Ķiploku mērce

PASCEPTA MAIZE

3€

CITI PAMATEDIENI
GRILĒTS LIELLOPGAĻAS BURGERS AR KARTUPEĻU FRITIEM

15 €

CEPTA PĪLES KRŪTIŅA

18 €

JAUNZĒLANDES JĒRA ŠĶIŅĶIS

21 €

KRĀSNĪ CEPTA MENCAS FILEJA

19 €

PASTA AR VISTAS KRŪTIŅU

11 €

RIZOTO AR MEŽA SĒNĒM

12 €

kūpināta cūkas krūtiņa, grilētu tomātu ajoli, Čedaras siers, karamelizēti sīpoli, marinēti gurķi, svaigo kāpostu salāti
grauzdēts bekons, marinētu sinepju sēklu majonēze, Ementāles siers, tomāti, salātlapas, cepta ola (VAĻĒJAIS BURGERS)

sviestā cepti burkāni, spināti, sviesta pupiņas, grilēti zaļie lociņi, mandeļu sviesta mērce
dedzināts tomāts, fenheļu un cukīni salāti, liellopu kaulu buljona sarkanvīnmērce
piparmētru cukurzirņu biezenis, belugas lēcas, lapu kāpostu salāti, citronu sviesta glazūra
bekons, šalotes sīpoli, cietais siers, baltvīna mērce

spināti, lazdu rieksti, cietais siers

Ēdieni var saturēt alergēnus, lūgums informēt viesmīli par jums nevēlamiem produktiem
10% apkalpošanas maksa

Šefpavāri: Kristaps Jauja
Edgars Dzenis
Andrejs Bojarčenko

