PRIEKSEDIENI
LIELLOPA FILEJAS TARTARS «STEIKU HAOSS»
paipalu olas, sīpoli, Vusteršīras mērce, maizes grauzdiņi ar sieru, koriandra eļļa
GARŠVIELĀS IZTURĒTS LIELLOPA FILEJAS KARPAČO
kaperi, parmezāns, ķiploku ajoli, zaļumi
VISTU SPĀRNIŅI «STEIKU HAOSS»
pikanta BBQ glazūra, Steiku Haoss īpašā mērce
BUFALO MOCARELLA
fenhelis, cukīni, estragons, baziliks, tomātu salsa
CEPTS BRĪ SIERS RIEKSTU PANĒJUMĀ
sīpolu marmelāde, grilēta ogu maize
ĶIPLOKU SVIESTĀ GATAVOTAS TĪĢERGARNELES
avokado gvakamole, čili, siltā sezama un sojas mērce, garneļu kraukšķi
TVAICĒTAS MĪDIJAS
baltvīns, šalotes sīpols, puravs, čili, ķiploks un garšaugu sviesta bagete
«STEIKU HAOSS» KARSTIE JAUNLOPA FILEJAS SALĀTI
saldie kartupeļi, grilēti pipari, spināti, sinepju mērce
GRILĒTI LAŠA FILEJAS SALĀTI
salātu lapas “Baby gem”, diļļu un bazilika ajoli, kvinoja, paipalu olas, apelsīnu filejas
7€
CĒZARA SALĀTI
«STEIKU HAOSS»
7€
ar grauzdētu bekonu
ĪPAŠĀ GULAŠZUPA
8€
ar grilētu vistas krūtiņu
kūpināta cūkas krūtiņa, jaunlops, pupiņas,
pērļu grūbas, skābs krējums, garšaugi
9€
ar sviestā ceptām tīģergarnelēm

STEIKI

10 €
11 €
7€
10 €
9€
9€
10 €
9€
10 €
SICĪLIEŠU ZIVJU ZUPA
9€
garneles, lasis, mīdijas, kapāti pētersīļi
BARAVIKU KRĒMZUPA
6€
lazdu riekstu krēms, trifeļu eļļa, pastinaka čipsi

Svars norādīts pirms gaļas cepšanas
GRAND BUFFALO
18 €
Baltijas valstis, fileja pikantā marinādē 230 g

FILEJA
Baltijas valstis, izturēta 7 dienas

22 €

T-BONE STEAK
Dānija, T kaula steiks

29 €

MEDALLIONS
Baltijas valstis,
fileja garšaugu marinādē

RIBEYE
Jaunzēlande, antrekots,
izturēts 7–14 dienas

24 €

NEW YORK STRIP
ASV, muguras karbonāde,
izturēta 21 dienu

25 €

STRIPLOIN
Austrālija, striploins, izturēts 28 dienas

23 €

DRAY AGED STEIK
29 €
Latvija, nogatavināts vismaz 21 dienu 300 g

17 €
220 g

GARLIC
19 €
Baltijas valstis, fileja ķiploku marinādē 230 g

CŪKU RIBIŅAS
Latvija, barbekjū glazūra
CŪKGAĻAS KARBONĀDE AR KAULU
grilēts ķiploks
«STEIKU HAOSS» GRILĒTS LIELLOPU GAĻAS BURGERS
burgeru maize, kartupeļu friti ar mērci pēc jūsu izvēles
VESELS KUKURŪZAS CĀLIS MEDUS GLAZŪRĀ
Francija

300 g

300 g

300 g

12 €
12 €
14 €
13 €

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

5€
5€
4€
3€
3€
4€

PASCEPTA MAIZE

2€

Medū gatavoti burkāni
ar kaperu ogām
Grilēti dārzeņi
Siltie spināti, Āzijas kāposta lapas
ar ķiršu tomātiem
Sviesta pupiņas ar riekstiem
Sīpolu gredzeni alus mīklā

4€
4€
4€
4€
4€

PAPILDUS

Sīpolu marmelāde
Čili sviests
Garšaugu un ķiploku sviests

500 g

300 g

2€

Mums ir svarīga jūsu izvēle, lūgums informēt viesmīli par
Jums tīkamu steika gatavības pakāpi.
“Steiku haoss” komanda iesaka vidēju gatavības pakāpi.
Steikiem izmantojam tikai jūras sāli un dažādu piparu
maisījumu.

MERCES
Sēņu saldkrējuma mērce
«Steiku Haoss» īpašā mērce
Barbekjū mērce
Ķiploku krējuma mērce
Sinepju majonēzes mērce
Sarkanvīna buljona mērce
Holandes mērce

2€

CITI PAMATEDIENI
27 €

LIELLOPA FILEJA AR ZOSS AKNU
spinātu un pētersīļu biezenis, Āzijas kāposta lapas, Madeiras mērce
PĪLES KRŪTIŅA
topinambūru biezenis, puravi, kvinoja, portvīna mērce
JĒRA GAĻAS SAUTĒJUMS
selerija, cepti baklažāni, sīpoli, austersēnes, auna zirņi, pomidorīno mērce, koriandrs
LAŠA FILEJAS STEIKS
grilēts avokado, anšovu sviesta mērce
KRĀSNĪ GATAVOTS JŪRAS ASARIS
krāsnī nogatavināti tomāti, garšaugu sviests, citrusaugļu mērce
RISOTO
ar muskatķirbi, žāvētām aprikozēm, spinātiem, riekstiem, ķirbju sēklām, parmezānu
SPAGHETTI CARBONARA
bekons, puravi, saldā krējuma mērce
Ēdieni var saturēt alergēnus, lūgums informēt viesmīli par jums nevēlamiem produktiem

17 €
15 €
16 €
16 €
12 €
11 €
Šefpavārs: Renārs Valdmanis

