edie karte
A

UKSTIE "ASORTI" KOMPANIJAM
"LUKOMORJE"

Zivju asorti trim personām. Mazsālīts lasis, kūpināta forele, ar sarkanajiem
ikriem pildītas olas, kūpināta skumbrija, baltijas šprotes
~ 19.90 eur ~

"LEPOTA"

Gaļas delikatešu asorti mājas gaumē trim personām. Mēle, auksti
vārīta cūkgaļa, vistas rulete, liellopa gaļas rulete, cūkgaļas rulete
~ 16.90 eur ~

"NO PAGRABIŅA"

Krievu sālījumu asorti trim personām: gurķīši,
tomāti, ķiploku kāti, ķiploki, kāposti, sēnes
~ 15.70 eur ~

SPEĶIS MĀJAS GAUMĒ

Sālīts, kūpināts, ar ietaukotiem rupjmaizes grauzdiņiem
~ 12.90 eur ~

"PIE VĪNA"

Asorti no četriem sieru veidiem
~ 12.90 eur ~

"TREŠAIS LIEKS"

Uzkodas pie degvīna divām personām.
Šķiņķa cepetis, speķis, sālīti gurķi, tomāti un ķiploku grauzdiņi
~ 10.90 eur ~

A

UKSTAS UZKODAS

"TIRGOŅA" AUKSTĀ GAĻA

no trīs gaļas veidiem, mājas gaumē
~ 8.90 eur ~

VĀRĪTA TEĻA MĒLE
mārrutku želejā
~ 7.90 eur ~

"CEĻINIEKA UZKODA"

Marinēti baklažāni ar ķiplokiem un zaļumiem.
Pasniedz ar tomātiem un sieru
~ 7.50 eur ~

MAZSĀLĪTA BALTIJAS SIĻĶE
ar vārītiem kartupeļiem
~ 7.90 eur ~

S

ALATI

SALĀTI AR KAMČATKAS KRABJU GAĻU

un mērci, kas pagatavota no foreles ikriem, pasniedz ar rukolas salātiem
~ 16.90 eur ~

SAHALĪNAS SALĀTI

Kalmāra filejas salāti ar gurķiem, kartupeļiem,
puraviem un mintaja mērci, pasniedz ar paipalu olām
~ 9.90 eur ~

SALĀTI "OLIVJĒ" GAUMĒ

ar divu veidu gaļu, “provansas” mērcē
~ 8.90 eur ~

"CĒZARA" SALĀTI AR APCEPTĀM UZ GRILA TĪĢERGARNELĒM

Pasniedz ar kraušķīgām romiešu salātu lapām, Parmezan sieru un grauzdiņiem
~ 14.90 eur ~

"CĒZARA" SALĀTI AR APCEPTU UZ GRILA
VISTAS KRŪTIŅU UN BEKONU

Pasniedz ar kraušķīgām romiešu salātu lapām, Parmezāna sieru un grauzdiņiem
~ 8.50 eur ~

Z

UPAS

SOĻANKA

pikantā, ar gaļu
~ 8.30 eur ~

PEČORSKAS ZIVJU ZUPA
Ar lasi un mencu
~ 7.90 eur ~

DIENNAKTS KĀPOSTU ZUPA

Ar divu veidu gaļu un žāvētām baravikām
~ 7.50 eur ~

BORŠČS "STREĻECKIS"
Ar trīs veidu gaļu
~ 7.20 eur ~

K

ARSTAS UZKODAS
ZELTAINAS PANKŪKAS
Ar krējumu un siltu sviestu
~ 6.90 eur ~

MĀJAS PELMEŅI

~ spinātu pelmeņi „Pomorskas” pildīti ar zandartu, lasi un mencu
~ ar trīs gaļas veidiem un zaļumiem 9.70 eur ~

9.90 eur ~

TEĻA NIERĪTES

Sautētas krējumā ar sālītiem gurķiem
~ 7.90 eur ~

VISTU KUŅĢĪŠI, SIRDIS UN AKNAS

Sacepti podiņā ar sēnēm, kartupeļiem, krējuma mērcē
~ 6.90 eur ~

"MALOROSSIJSKIJE"KARTUPEĻU PANKŪKAS
~ ar mazsālītu lasi 9.90 eur ~
~ ar ceptām gailenēm un bekonu 8.50 eur ~
~ ar skābo krējumu 7.50 eur ~

VAREŅIKI

~ ar kartupeļiem 8.90 eur ~
~ ar ķiršiem 8.90 eur ~
~ ar biezpienu 8.90 eur ~

Pamatedie i
K

ARSTIE GALAS EDIENI

GRILĒTA JĒRA KARBONĀDE AR KAULIŅU

Pasniedz uz salātu spilvena ar ceptām pupiņām, tomātiem un sieru
~ 25.90 eur ~

KRĀSNĪ CEPTA LIELLOPA FILEJA

Pasniedz ar gaileņu-saldkrējuma mērci un ceptiem kartupeļiem mundierī
~ 25.00 eur ~

LIELLOPA GAĻAS STROGONOVS

Ar sēnēm skābā krējuma mērcē.
Pasniedz ar kartupeļu pankūkām un sālītiem gurķiem
~ 14.90 eur ~

CEPTA CŪKGAĻAS FILEJA

Pagatavota saldkrējuma-baraviku mērcē. Pasniedz ar sagrūztiem kartupeļiem
~ 13.90 eur ~

ĶIRBĪ CEPTS TRUSIS KRĒJUMA MĒRCĒ
Ar sēnēm un dārzeņiem
~ 17.50 eur ~

K

ARSTIE ZIVS EDIENI
STORE CARA GAUMĒ

Ar sarkanajiem ikriem, baraviku-puķkāpostu mērci.
Ēdiens divām personām
~ 39.00 eur ~

ZIEMEĻU DVINSKAS MENCA

Ar saldkrējuma mērci, spinātiem, kūpinātu foreli un ciedru riekstiem.
Pasniedz ar pašu gatavotām nūdelēm
~ 16.90 eur ~

LĪDAKAS KOTLETES

Ar sagrūztiem kartupeļiem un saldkrējuma-diļļu mērci
~ 15.90 eur ~

CEPTA KARPA

Ar krējumu un sīpoliem, pasniedz ar ceptiem kartupeļiem un sēnēm
~ 17.50 eur ~

CEPTS LĪNIS

Tomātu-krējuma mērcē ar dārzeņu sacepumu
~ 17.20 eur ~

K

ARSTIE PUTNU EDIENI
CEPTS CĀLIS

Garšaugos ar pikantu lečo
~ 16.90 eur ~

"POŽARSKU" KOTLETES

Ar tvaicētiem sparģeļiem, kartupeļu-spinātu biezeni
un saldkrējuma-diļļu mērci
~ 16.90 eur ~

CEPTA PĪLES KRŪTIŅA

Ar brūkleņu mērci, pasniedz ar ābolu biezeni
un vīnā marinētu bumbieri
~ 18.90 eur ~

