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Gastronome piedāvā

                                      1.Catering

                                          Banketu apkalpošana ar galda servēšanu un apkapošanu un īpaši Jūsu
                                          vēlmēm sastādītu ēdienkarti. Svinību vieta - restorāns vai grilbārs
                                          Gastronome vai Jūsu izvēlētā vietā.

                                          Kafijas paužu organizēšana semināriem un konferencēm grilbāra
                                          Gastronome telpās vai Jūsu izvēlētā vietā.

                                          Tematiskās vakariņas ar uzkodām neierobežotā daudzumā. Piemēram par
                                          tēmu - austeru daudzveidība un šampanietis vai Vidusjūras zivis spāņu
                                          gaumē.

                                          Kulinārās meistarklases Gastronome šefpavāra vadībā par Jums vēlamo 
                                          tematiku grupās 10-50 personām Gastronome Krasta 68a.

                                      2. Konditorejas izstrādājumi

                                          Konditorejas izstrādājumi un tortes ar individuālu dizainu (līdz pat 50kg) piemēram,

                                          korporatīvajām svinībām ar Jūsu uzņēmuma logo un simboliku vai Jums īpaša cilvēka 
                                          dzimšanas dienas svinībām.

                                      3.Dāvanas

                                          Dāvanu grozi ar delikatesēm, t.sk. tematiskie - Jūsu klientiem, sadarbības partneriem un 
                                          darbiniekiem; dāvanu grozi pēc individuālām vēlmēm un ar pasūtītāja simboliku; dāvanu 
                                          kartes no delikatešu veikala, restorāniem un bāriem Gastronome.

                                      4. Piegāde

                                         Produktu pasūtīšana un piegāde uz Jūsu norādīto adresi: produkti, t.sk. produkti ikdienas
                                         lietošanai ofisā, no delikatešu veikala Gastronome; aukstās un karstās uzkodas Jūs birojā
                                         vai citā izbraukuma vietā - pēc ēdienkartes vai Jūsu individuālām vēlmēm.



Uzkodas ar zivīm&jūras veltēm
9619 gb 2.00 €
9620 gb 2.00 €
9628 gb 2.00 €
9631 gb 1.30 €
9633 gb 1.00 €
9103 Groziņš ar foreles ikriem, dillēm un citronu gb. 2.40 €
9018 gb 2.10 €
9106 gb 2.10 €
9173 Groziņš ar mazsālītu lasi un vēža astēm citronu mērcē gb. 1.50 €
9263 Kartupeļu groziņš ar sarkaniem ikriem saldā krējuma mērcē gb. 2.20 €
9165 Kartupeļu - spinātu groziņš ar laša tartaru gb. 1.50 €
9166 Kartupeļu - spinātu groziņš  ar lasi un skābo krējumu gb. 1.50 €
9164 Kartupeļu - spinātu groziņš ar tunča tartaru gb. 1.50 € 1672 Ceptu zivju plate: zandarts, heks, pangasija, dārzeņi (~1.2kg) gb 23.00 €
9262 Kartupeļu groziņš ar kūpinātu āti ogu mērcē gb. 2.20 € 1671 Pildītu zivju plate: karpa, līdaka, zandarts, dārzeņi (~1kg) gb 25.00 €
9640 Uzkoda ar kūpinātu jūras foreli un balzāmetiķa mērci gb 2.20 € 9357 Pašu kūpinātu zivju plate: lasis, paltuss, forele, skumbrija (~1.1kg) gb 37.00 €
9161 Uzkoda ar lēni gatavotu lasi un mārrutku krēmu gb 2.20 € 1031 Jūras kokteiļa plate: tīģergarneles, gliemenes, vēžu astes, gb 31.00 €

kalmāri (~1.3kg)
Uzkodas ar cūkas&liellopa gaļu 1817 gb 28.00 €

9642 gb 1.00 € astes (~0.7kg)
9643 gb 1.00 € 9862 gb 22.00 €
9644 gb 1.00 € 9081 Augļi uz iesmiņiem (~3kg) gb 36.00 €
9645 gb 1.00 € 9617 Sezonas augļu plate (~3kg) gb 22.00 €
9649 gb 2.20 €
9168 Groziņš ar cūkgaļu un svaigiem spinātiem gb. 1.20 € Salāti ar majonēzes mērci
9159 Gaļas rulete ar baravikām un ķirbi gb 1.40 € 3539 Vistas krūtiņas salāti ar meloni, vīnogām un seleriju kg 10.96 €
9080 gb 1.30 € 3721 kg 11.83 €

3357 Dūmotas vistas krūtiņas salāti ar sarkanajām pupiņām kg 7.54 €
Uzkodas ar putnu gaļu&pastēti 3419 Tītara salāti ar hurmu vai mango un valriekstiem kg 13.40 €

9611 gb. 2.20 € 1579 Kūpinātas zivs salāti ar rīsiem, olu un dārzeņiem kg 9.38 €
9646 gb. 2.20 € 1491 Kalmāru salāti ar gurķiem, vārītu olu un zaļumiem kg 9.68 €
9621 gb. 2.20 € 1653 Karaliskā krabja gaļas salāti krēmīgā mērcē ar olu kg 22.98 €
9096 gb 3.10 € 1495 Krabju nūjiņu salāti ar puraviem un gurķiem kg 6.00 €
9053 Uzkoda ar putotu aknu pastēti un brūkleņu mērci gb. 1.10 € 4691 Kartupeļu salāti ar fenheļa un kaperu piedevu kg 8.39 €
9169 Groziņš ar putotu aknu pastēti un rudens ogu marmelādi gb. 1.00 € 1215 Kārtainie tunča salāti ar rīvētu sieru un gurķiem kg 8.75 €
9012 gb 1.00 € 4663 Cēzara salāti klasiskie kg 16.37 €

3358 Cēzara salāti ar grilētu vistu kg 17.15 €
Veğetārās uzkodas 1487 Cēzara salāti ar vēžu astēm kg 22.20 €

9636 gb. 1.50 € 1512 Garneļu salāti ar svaigu papriku un ķirštomātiem kg 14.79 €
9638 gb. 1.50 € 1513 Garneļu salāti ar apceptu šķiņķi un svaigu gurķi kg 16.37 €
9637 gb. 1.50 € 3038 Mēles salāti ar ķiplokos marinētām sēnēm un kartupeļiem kg 10.49 €
9639 gb. 1.00 € 2288 Klasiskie rīvēta siera salāti ar ķiploku un burkāniem kg 8.26 €
9591 gb. 2.80 € 4687 Vārītu biešu salāti ar ķiplokiem kg 3.81 €
9094 gb 1.20 € 1488 Kārtainie siļķes flejas salāti ar bieti un lociņiem kg 6.56 €
9130 gb 1.90 € 3330 Klasiskie doktodesas salāti ar kartupeļiem, olu un gurķiem kg 8.04 €
9129 gb. 1.90 € 3326 Liellopa gaļas salāti sinepju-mārrutku mērcē kg 8.04 €
9132 gb. 1.90 € 3356 Šķiņķa salāti ar vārītu olu un zaļajiem zirnīšiem kg 7.83 €
9131 gb. 1.90 €
9065 gb. 1.90 € Salāti ar olīveļļas mērci
9148 Baklažāni sojas marinādē ar biezpienu un kazas sieru gb. 1.00 € 4052 kg 12.66 €
9151 Franču kazas siers un gailenēm vieglā marinādē gb 1.00 € 4199 Sniega pupiņu salāti ar zaļajie  zirņiem un biešu lapām kg 14.68 €
9174 Spinātu un grilētas paprikas uzkoda ar krēmsieru un maurlokiem gb 1.50 € 4004 Artišoku salāti ar marinētām šitaki sēnēm, trifeļeļļu un riekstiem kg 14.54 €
9172 gb 1.00 € 1256 kg 18.21 €

1290281gGroziņš ar pikantiem siera salātiem gb 1.30 € 1624 kg 16.79 €
4499 kg 12.09 €
3236 Tvaicēta tītara salāti ar sniega pupiņām un amarantu kg 12.28 €

9655 gb. 2.40 € 3448 Ceptas pīles krūtiņas salāti ar biešu lapām, mango un riekstiem kg 12.28 €
9160 gb. 1.40 € 1494 kg 19.80 €
9660 gb. 1.10 € 1489 Garneļu un avokado salāti ar seleriju un zaļumiem kg 16.71 €
9662 gb. 1.00 € 1490 kg 19.19 €
9156 gb. 1.00 € 4080 kg 12.66 €
9657 gb 1.00 € 4621 Trīs dažādu rīsu salāti ar žāvētiem augļiem un mandeļu skaidām kg 8.17 €
9155 Maizīte ar liellopu steiku sarkano sīpolu marmelādē gb 1.10 € 4652 Biešu, kartupeļu un skābu kāpstu mix ar olīveļļu kg 3.98 €

4023 kg 7.55 €
Sviestmaizes&sendviči 4410 kg 8.46 €

3381 Bagete ar šķiņķi, ķirštomātiem un salātu lapām gb 3.02 € 4775 kg 6.86 €
1405 Polārmaize ar mazsālītu lasi, sinepju mērci un salātu lapām gb. 2.50 € 1182 kg 15.51 €
9144 Plolārmaize ar siera krēmu un lasi gb 3.00 € 2080 kg 15.95 €
9226 Polārmaize ar garnelēm un melnajām olīvām gb 3.00 € 1493 Kalmāra filejas salāti ar sarkano papriku un seleriju kg 12.50 €
9318 Polārmaize ar siļķi karija mērcē un maurlokiem gb 2.50 € 1492 Kalmāra filejas salāti ar dažādām olivām un marinētiem kaperiem kg 12.90 €
2305 gb. 2.24 € 1188 Rukolas salāti ar krabi, avokado un sojas pupiņām kg 16.51 €
3698 gb. 2.70 € 3064 Rostbifa salāti ar kartupeļiem,kaltētiem tomātiem,anšoviem kg 14.60 €
3509 gb. 2.80 € 3346 kg 15.24 €
3639 gb. 1.95 € 3506 Salāti ar vistas fileju un grilētu papriku granātabolu mērcē kg 11.71 €
4357 gb 1.95 € 1700 Omāra salāti ar sniega pupiņām un salātlapām (porcija ~0.2kg) gb 13.52 €
1592 gb 1.79 €
9031 gb 2.00 € Dārzeņu ēdieni&piedevas
9147 gb 3.00 € 4417 kg 11.15 €

4694 Sparğeļi ar kartupeļiem kg 12.66 €
Uzkodu plates 4643 Bulgurs ar dārzeņiem marokiešu gaumē kg 5.55 €

9613 Dažādu sieru plate ar augļiem un ogām (~1.5kg) gb 20.90 € 4234 Grillēti dārzeņi ar Fetas sieru kg 9.67 €
2062 Franču un itāļu mini siera plate (~0.7kg) gb 24.00 € 9691 Blanšēti dārzeņi ar gailenēm kg 18.50 €
9616 Svaigu sezonas dārzeņu plate ar zaļumiem un Cēzara mērci (~3kg) gb 20.00 € 4665 Ķirštomāti pildīti ar kazas sieru kg 30.20 €
4728 gb 30.73 € 9771 Kvinoja kg 20.00 €

gaļa,ķirštomāti ar kazas sieru, grillēti cukini, sēnes(~1.2 kg) 4645 Lēcas ar ceptiem baklažāniem kg 7.39 €
4760 gb 16.00 € 4734 Turku zirņu un ķirbja sautējums kg 5.22 €

Canapé ar mazsālītu lasi, svaigu gurķi un citronu
Canapé ar kūpinātu lasi un salātu lapām Lollo Biondo
Canapé ar kūpinātu āti, sviestu un svaigu gurķi
Rudzu maizes Canapé ar siļķes fileju baltvīna marinādē
Rudzu maizes Canapé ar anšovu fileju,olu un sarkano sīpolu

Groziņš ar siera soufflé, garnelēm un pesto
Groziņš ar siera soufflé un vēža astēm

Garneļu plate: tīğergarneles Butterfly, Tempura, garneļu 
Canapé ar šķiņķi, svaigu gurķi un ķirštomātu
Canapé ar desu Chorizo, ķirštomātu un pētersīļiem Austeru plate (6 gb Bretagne + 6 gb Perle Blanche)
Canapé ar desu Fuet un salātu lapām Lollo Biondo
Canapé ar itāļu salami desu un ķirštomātu
Rudzu maizes Canapé ar liellopu fileju, marinētu sīpolu un radichio salātiem

Grissini ar Parmas šķiņķi un drupinātiem pipariem Pastas Penne salāti ar kūpinātu pīles krūtiņu un brokoļiem

Canapé ar fritētu vistu, ķirštomātiem un linsēklām
Canapé ar grilētu vistu un ķirštomātu
Vistas Galantine ar Parmessan sieru un ciedru riekstiem
Zosu Foie Gras ar Brie sieru un zemenēm

Canapé ar putotu aknu pastēti un sarkano sīpolu piedevu

Canapé ar zilo sieru un svaigiem zaļumiem
Canapé ar krēmsieru un blanšētiem zemesriekstiem
Canapé ar kazas sieru, svaigiem zaļumiem un ķirštomātu
Rudzu maizes Canapé ar biezpiena krēmu un zaļumiem
Grilēts siers Mozzarella ar baklažāniem ķiploku marinādē
Mozzarella siera Roll ar ķirštomātiem
Svaigā siera Roll ar drupinātiem pistāciju riekstiem
Svaigā siera Roll ar drupinātiem rozā pipariem
Svaigā siera Roll ar grauzdētām melnā sezama sēklām
Svaigā siera Roll ar grauzdētām baltā sezama sēklām
Svaigā siera Roll ar kapātiem zaļumiem

Salāti ar svaigu bieti, Fetas sieru un kļavu sīrupu

Groziņš ar dārzeņu Ratatouille krēmīgā balzāmetiķa mērcē Rukolas, romano un raddichio salātu mix ar kūpinātu stori
Savvaļas un basmati rīsu mix ar tvaicētu mencas fileju un fenheli
Svaigie fenheļa un rukolas salāti ar citronu un eļļas mērci

Ceptās maizītes Crostini
Tumšā ciabatta ar vēžu astītēm, sieru un zaļumiem
Tumšā ciabatta ar mazsālītu lasi un sparğeļiem Garneļu salāti ar saulē kaltētiem tomātiem un Kalamatas olīvām
Tumšā ciabatta ar grilētu vistu un Genovese pesto
Tumšā ciabatta ar krēmsieru un artišokiem Garneļu salāti ar Thai mērci un sezama seklām
Maizīte ar tīğergarneļu astēm Thai mērcē Salāti Fitness ar rīsiem,diedzētiem graudiem,sēklām,riekstiem
Maizīte ar Mozzarella sieru, ķirštomātu  un baziliku

Grieķu salāti ar melnajām olivām, papriku un Fetas sieru
Viegli kus-kus salāti ar svaigām spinātu lapām
Kus-kus salāti ar svaigu ābolu, dārzeņiem un zaļumiem
Jūras velšu salāti ar Wakame jūras zāli, sēnēm un sezamu
Mozzarella siera salāti ar baziliku, ķirštomātiem un balsamico

Flaguette ar sieru Mozzarella, pesto mērci un rukolu
Flaguette ar cūkgaļas šķiņķi, sieru un salātu lapām
Tortilla ar liellopu gaļu, tomātiem un marinētiem sīpoliem Salalāti ar Prosciutto šķiņķi, svaigu bumbieri un sieru
Tortilla ar grilētu vistu, sieru Gran Moravia un Cēzara mērci
Tortilla ar dārzeņiem un sieru
Tortilla ar tunci un marinētiem gurķiem
Tortilla ar šķiņķi Prosciutto, tomātiem un rukolu
Chapatti ar vistas gaļu, gurķiem un salātu Mix Fenheļa Gratine ar baravikām

Gastronome antipasta plate:pildīti baklažāni, vītināta 

Itāļu antipastas plate:dažādas olīvas, artišoki, kaltēti 



tomāti, baklažānu rullīši  (~0.75kg) 4654 Baklažānu sautējums kg 7.70 €
9066 Plate no dažādām pastētēm un grauzdētas maizes (~1kg) gb 36.00 € 4666 Baklažāni cepti ar ķiplokiem kg 14.54 €
9614 gb 25.00 € 4664 Baklažāni pildīti ar kazas sieru kg 22.34 €

tītara fileja, teļa gaļa, liellopa mēle (~1.1kg) 4813 kg 14.90 €
3508 gb 6.00 € 4494 Cukini cepti ar dārzeņiem un sieru kg 10.44 €

(~0.35kg) 4433 Cepti puķkāposti kg 7.76 €
4648 Kabaču pankūkas kg 7.97 €
4649 Kartupeļu pankūkas kg 5.77 €
4535 kg 11.17 €
4820 kg 9.31 €
4651 kg 7.04 €
9694 Kartupeļu biezenis ar trifeļeļļu kg 37.50 €
4183 kg 4.55 €
4647 Veģetāriešu plovs kg 5.11 €
4660 Štovēti kāposti kg 4.85 €
4658 kg 9.95 €
4071 Dārzeņi blanšēti kg 12.09 €
4650 Dārzeņi grilēti kg 11.64 €
4802 Dārzeņi cepti krāsnī kg 8.75 € 1090 Mazsālīta jūras forele kg 29.64 €
4565 Dārzeņu Paelja kg 8.26 € 1438 kg 21.59 €
4538 Baklažānu ikri kg 11.05 € 1112 Ceptas sardīnes filejas tomātu mērcē ar sarkanajiem sīpoliem kg 8.25 €
4773 Kabaču ikri kg 9.60 € 1451 Gliemeņu gaļa citrusaugu-medus mērcē ar zaļumiem kg 12.98 €
4803 Baraviku ikri kg 19.78 € 1452 Gliemeņu gaļa sarkanvīna etiķa-sinepju mērcē kg 12.56 €
4668 Šampinjoni marinēti, grilēti kg 11.53 € 1373 kg 16.93 €
4749 Nameko sēnes marinētas ar sīpoliem kg 13.46 € 1511 Sāļā torte ar karsti kūpinātu un mazsālītu lasi un garnelēm kg 19.85 €
4759 Šitaki sēnes marinētas kg 11.08 € 1516 Lasis ar sarkano papriku, balto sezamu un šampinjoniem kg 12.09 €
4653 Cepti baklažāni dārzeņu mērcē kg 11.71 € 1514 Baklažānu šķēlēs ietīta kūpināta zivs kg 11.61 €
4776 Pikantie sēņu salāti ar eļļu (sezonā) kg 19.64 € 1012 Ceptas tīğergarneļu astes ar citrusaugiem, čili un timinānu kg 47.95 €
4680 kg 6.05 € 1501 Mencas fileja dārzeņu marinādē ar smaržīgajime pipariem kg 12.56 €
4615 kg 3.84 € 1515 Zandarts tomātu, sīpolu un burkānu marinādē kg 16.95 €
2272 Biezpiena plācenīši kg 8.61 € 1360 Skumbrijas fileja citrusu marinādē kg 11.20 €
2043 Biezpiena terīne ar dažādām ogām kg 8.03 € 1274 Skumbrija gatavota baltvīnā, kadiķogās un rozmarīnā kg 11.10 €
2099 kg 24.89 € 1535 Dažādu zivju aspika ar dārzeņiem kg 10.58 €

1436 Milzu kalmāra fileja grilēta garšvielās kg 17.79 €
 Aukstie gaļas ēdieni 1543 Šampanietī tvaicēta store ar ikriem un vēžu astēm kg 20.49 €

3351 kg 16.79 € 1138 Jūras forele pildīta kg 19.65 €
3434 Jēra gaļas rulete ar spinātiem, pistāciju riekstiem un rozmarīnu kg 25.83 € 1478 Pildīta līdaka kg 25.18 €
3027 Baklažānos pildīta teļa gaļa ar dārzeņiem un garšsaknēm kg 10.67 € 1477 Pildīts zandarts kg 20.04 €
3605 Cūkgaļas fileja ar baravikām un sinepēm kg 16.79 € 1486 Pildīta karpa ebreju gaumē kg 31.66 €
3165 kg 31.87 €
3608 gb 0.35 € Karstie zivju ēdieni
3505 kg 26.95 € 1566 kg 24.50 €
3553 kg 26.95 € 1760 kg 30.88 €
3213 kg 10.44 € 1813 kg 12.38 €
3260 Zaļumos un garšvielās vārīta liellopa mēle kg 19.19 € 1617 kg 22.44 €
3545 Pašu karsti kūpināta pīles krūtiņa kg 25.90 € 1618 kg 26.89 €
3115 kg 11.81 € 1099 kg 12.09 €
3246 Vistas gaļa ar bambusa dzinumiem ingvera-čili-medus mērcē kg 12.55 € 1096 kg 25.33 €
3228 Vistas gaļas rulete ar žāvētām dzērvenēm, plūmēm un aprikozēm kg 15.76 € 1052 kg 30.34 €
3450 Vistas gaļas rulete ar saulē kaltētiem tomātiem un maigu sieru kg 9.95 € 1440 kg 60.49 €
3179 Vistas gaļas un garšsakņu buljona aspiks kg 15.76 € 1499 kg 21.07 €
3176 Vistas akniņu pastēte ar saldkrējuma sviestu un brendiju kg 9.05 € 1526 kg 23.76 €
4695 Kartupeļu pīrāgs ar rīvētu sieru un cūkgaļas šķiņķi kg 6.07 € 1485 kg 21.20 €
3065 Kartupeļu kārtojums ar brieža gaļu un zaļumiem kg 6.77 € 1368 kg 13.94 €
3135 kg 198.49 € 1065 kg 7.90 €
3264 kg 61.71 € 1434 kg 27.94 €

Karstie gaļas ēdieni
3454 kg 13.09 € 1567 kg 12.24 €
3403 kg 14.94 € 1523 Karsti kūpināts akmeņasaris kg 16.08 €
3133 kg 17.64 € 1361 Karsti kūpināts jūras asaris kg 10.67 €
3534 kg 11.95 € 1603 Karsti kūpināta store kg 30.34 €
3011 kg 16.65 € 1024 Karsti kūpināta dorada kg 15.22 €
3244 kg 15.37 € 1068 Karsti kūpināta strauta forele kg 9.85 €
3233 kg 14.01 € 1557 Karsti kūpināti jūras foreles steiki kg 17.64 €
3315 kg 10.80 € 1717 Karsti kūpināta skumbrija kg 5.98 €
3002 kg 12.28 € 1638 Karsti kūpinātas rozā garneles 60\80 kg 21.73 €
3494 kg 12.66 € 1599 Karsti kūpināta milzu kalmāra fileja kg 14.08 €
3437 kg 18.68 €
3265 kg 15.38 € Sāļie pīrāgi
3497 kg 26.32 € 6105 Pīrādziņi no kārtainās mīklas ar gaļu kg 13.55 €
3499 kg 27.52 € 6391 Pīrādziņš ar speķi gb 0.35 €
3365 kg 18.68 € 6316 Pīrādziņš no kārtainās mīklas ar sieru gb 0.23 €
3363 kg 18.20 € 6317 Pīrādziņš no kārtainās mīklas ar sieru un spinātiem gb 0.23 €
3522 kg 14.18 € 6533 Pīrāgs ar kāpostiem gb 1.20 €
3022 kg 21.20 € 6182 Pīrāgs ar kartupeļiem gb 0.90 €
3444 kg 14.68 € 6282 gb 2.35 €
3480 kg 10.39 € 9340 gb 10.00 €
3501 kg 22.20 € 6573 Buljona pīrādziņi gb 1.20 €
3503 kg 37.68 € 6617 Hačapuri 400gr. gb 4.52 €
3496 kg 7.80 €
3014 kg 24.90 € Kruasāni
3634 kg 10.96 € 6137 Klasisikais sviesta (65g) gb 0.40 €
3459 kg 24.27 € 6545 Klasisikais sviesta mini (25g) gb 0.20 €
3375 kg 10.58 € 6862 Ar sieru gb 0.98 €
4655 kg 6.55 € 6646 Ar mandeļu pildījumu gb 1.42 €
4659 kg 7.15 € 6885 Ar aveņu pildījumu gb 0.80 €
3482 kg 8.65 € 9001 gb 1.64 €
6611 kg 9.31 €
3492 kg 12.63 € Plātsmaizes

Gastronome gaļas plate: cūkgaļas cepetis, vistas rulete, 
Baklažāni grilēti ar tomātiem un Mozarella sieru

Vītinātas gaļas uzkodu mini plate: prosciutto,salami,breasola 

Kartupeļi Ratte cepti
Kartupeļu Gratine 
Kartupeļi Idaho sacepti ar šalotes sīpoliem

Pupiņu Lobio

Dārzeņu Ratatouille

Jūras produktu ceviche baltvīna etiķa mērcē

Jūras kokteilis Marinara ķiploku-čili mērces marinādē

Mazsālīti gurķi Gastronome (sezonā)
Marinēti  gurķi Gastronome (sezonā)

Siers Mozzarella kūpināts 

Jēra gaļa vīnogu lapās (dolma)

Brieža rostbifs ar majorānu, raudeni un drupinātiem pipariem
Liellopa gaļas Carpaccio ar Gran Moravia sieru un garšvielām
Liellopa rostbifs ar balzamiko mērci ar marinētiem sudrabsīpoliņiem Laša steiks uz grila ar graudu pipariem*
Liellopa šķiņķis, viegli cepts garšvielās Lasis tvaicēts skandināvu gaumē ar garšvielām un garšsaknēm*
Burritos ar liellopa gaļu, rīvētu sieru un meksikāņu salsas mērci Laša sacepums ar dārzeņiem un pesto mērci*

Tīğergarneles Butterfly *
Tīğergarneles Tempura *

Phali ar vistas gaļu, riekstiem un granātābolu sēkliņām Citronos un baltajos piparos gatavota pangasijas fileja*
Cepta dorada vai jūras asaris ar dārzeņiem un zaļumiem*
Cepta store ar sezonas dārzeņiem un garšvielām*
Fenhelī un mārrutkos marinēta un tvaicēta stores fileja*
Butes fileja ar spinātiem fetas siera panējumā*
Drupinātos piparos cepts foreles steiks*
Zandarta kotletes ar saldo krējumu un dārzeņiem*
Mix zivju kotletes garšvielās*

!Cepts piena sivēns pildīts ar Foie Gras un kastaņiem Jūras produktu, vistas gaļas un Chorizo desas paelja ar safrānu*
!Cepts piena sivēns pildīts ar Foie Gras un kastaņiem Zandarta fileja cepta ar garšaknēm*

Gastronome kūpinātas zivis
Tītara filejas cepetis Dijon sinepju sēklu mērcē Karsti kūpināts garneļu zivis King klips
Tītara šķiņķis ar kastaņiem, rozīnēm un brendiju*
Tītara gaļas kotletes ar garšvielām*
Tītara fileja ar ceptiem sezonas dārzeņiem un rozmarīnu*
Vistas fileja grilēta ar ķiplokiem un ingveru*
Vistas fileja zemesriekstu mērcē*
Vistas gaļas kotletes ar garšvielām*
Vistas gabaliņi Sacivi mērcē ar kinzu un granātāboliem*
Vistu spārniņi Ķīniešu nūjiņas ar sezamu*
Vistu šķiņķīši pildīti ar sieru un ziedu medus dārzeņiem*
Cūkgaļas rulete ar baravikām, papriku un sinepēm*
Cūkgaļas kakla karbonādes cepetis ar garšsaknēm*
Teļa gaļas cepetis ar ķiplokiem un rozmarīnu*
Teļa gaļas rulete ar vistu akniņām un liellopa mēli garšvielās*
Tītars pildīts ar augļiem un ogām ziedu medū*
Zoss pildīta ar kāpostiem un rudens āboliem*
Piparos cepta pīle pildīta ar žāvētiem augļiem*
Pīles Confit ar ceptiem sīpoliem un timiānu*                                                 
Pīles gaļas kotletes ar garšsaknēm* Pīrāgs Quiche ar Fetas sieru, lasi un spinātiem (~200g)
Liellopa pleca fileja ar tomātiem, papriku, sīpoliem un zaļumiem* Pīrāgs Quiche ar jūras produktiem (~700g)
Jēra kājas cepetis marinādē ar ciedru riekstiem*
Jēra gaļas cepetis zaļumu-citronu-medus marinādē*
Plovs ar jēra gaļu, bārbeles ogām un kumīnu*
Jēra kāja garšvielās pildīta ar riekstiem un žāvētām ogām*
Jēra gaļas sautējums ar garšsaknēm, tomātiem un zaļumiem*
Truša šķiņķi portvīna mērcē ar seleriju, sīpolu un burkāniem*
Truša šķiņķi sautēti ar sviesta pupiņām un tomātu pastu*
Kāpostu tīteņi ar gaļu un garšvielām*
Ar rīsiem un piparotu gaļu pildīta paprika*
Cepelīni* Veğetārais (ar sieru Mozarella un tomātiem)
Lazanja*
Kotletes Kijevas*



6420 Biezpiena plātsmaize kg 12.52 €
Aukstie zivju ēdieni 6167 Aveņu drumstalu plātsmaize kg 8.61 €

9015 Laša terīne ar drupinātiem rozā pipariem un sojas mērci kg 25.60 € 6396 Kliņğeris kg 16.78 €
9235 Laša-tunča terīne ar šalotes sīpoliem un jūras sāli kg 36.43 € 6570 Štrūdele ar magonēm kg 12.10 €
1510 kg 34.15 € 6128 Krēmšnite gb 1.00 €
1542 Norvēğijas laša tartars ar zaļumiem un citronu sulu kg 27.75 € 6584 Štrūdele ar āboliem kg 7.15 €
1484 Laša strūdele ar spinātiem un sieru kg 12.77 € 6553 Rabarberu – aveņu pīrāgs (sezonā) kg 11.71 €
1345 Mazsālīta laša fileja ar zaļumiem kg 24.05 € 6376 Rabarberu – zemeņu pīrāgs (sezonā) kg 12.56 €
6009 Rabarberu plātsmaize (sezonā) kg 8.96 €
6455 ! Lieldienu kuličs (sezonā) gb 2.13 €
6296 ! Ziemassvētku kēkss ar žāvētiem augļiem (sezonā) gb 23.62 €

Cepumi                        
6404 Klasiskie siera cepumi                                      kg 15.17 €
6266 Vaniļas radziņi                       kg 20.46 €
6267 Cepumi ar ievārījumu                            kg 26.25 €
6268 Mandeļu radziņi                    kg 24.84 €
6270 Mandeļu trīsstūrīši                kg 26.95 €
6775 Auzu pārslu cepumi kg 12.70 €
6513 Mandeļu - aprikožu cepumi                 kg 24.84 € Kūciņas&deserti
6269 Mandeļu beze kg 29.21 € 50486 Mango krēma kūciņa ar aveņu biezeni gb 2.21 €
6774 Biezpiena cepumi kg 15.94 € 50396 Kūciņa ar sarkano greipfrūtu musu un mandeļu biskvītu gb 2.35 €
6691 Biskvīta cepumi ar vaniļu kg 13.23 € 50729 Melleņu-upeņu un šokolādes kūciņa gb 1.60 €

6293 Creme Brulee gb 3.00 €
50684 gb 2.45 €
6650 gb 1.76 €

Macaroons 6419 gb 0.71 €
50474 Upeņu gb 0.95 € 50484 gb 1.99 €
50644 Melleņu gb 0.95 € 6655 gb 1.39 €
50473 Aveņu gb 0.95 € 6265 gb 1.00 €
50645 Piparmētru gb 0.95 € 6459 Šokolādes-ruma bumbiņa gb 0.49 €
50475 Mango gb 0.95 € 6177 Šokolādes eklērs gb 1.03 €
50641 Marakujas gb 0.95 € 6649 Karameļu pufs gb 0.49 €
50476 Mandarīnu gb 0.95 € 6648 Biezpiena pufs gb 1.10 €
50186 Riekstu gb 0.95 € 6405 Groziņš ar svaigām upenēm gb 1.41 €
50477 Pistāciju gb 0.95 € 6412 Groziņš ar svaigām avenēm gb 1.42 €
50643 Vaniļas                       gb 0.95 € 6478 Groziņš ar svaigām zemenēm gb 2.12 €

6623 Mini citronu meringas groziņš gb 0.71 €
6444 Napoleons kg 10.94 €
6289 Medus kūka kg 10.09 €

Tortes 6115 Āboli ar kanēli kārtainajā mīklā kg 11.57 €
6731 gb 23.20 € 6479 Zemenes šokolādē ar liķieri kg 28.45 €

un ogu želeju ~1kg
6476 Biezpiena - plūmju torte ar šokolādes biskvītu ~1kg gb 17.00 € Svaiga maize
6255 Klasiskā siera kūka ~1kg gb 16.25 € 6237 gb 0.93 €
6509 Baltās šokolādes un svaigo aveņu musa torte ~1kg gb 19.80 € 6239 gb 0.93 €
6511 gb 22.00 € 6763 kg 5.93 €
6010 Jogurta torte ar svaigām avenēm ~1kg gb 16.20 € 6543 Franču bagete 280g gb 0.80 €
6464 Beze torte ar šokolādes krēmu ~1kg gb 19.20 € 6544 Franču graudu bagete tumšā 280g gb 0.90 €
6802 Torte biezpiena - ķiršu ar kraukšķīgu pamatni ~1kg gb 15.50 € 6542 Franču maizīte 55g gb 0.23 €
6075  Šokolādes krēma torte ar aveņu ievārījumu ~1kg gb 15.50 € 6959 kg 6.12 €
6601 Bumbieru šarlote ar putukrējumu ~1kg gb 17.00 € 6637 gb 0.65 €
6363 Zemeņu šarlote ar putukrējumu ~1kg gb 16.30 € 6636 gb 0.57 €
6620 Citronu krēma/meringas tarte uz smilšu mīklas pamata ~1kg gb 13.70 € 6291 Kukurūzas maize ar saulespuķu sēklām 350g gb 1.65 €
6315 Augļu tarte ar mandeļu krēmu ~1kg gb 18.40 € 6598 gb 1.43 €
6057 gb 17.95 €
6364 gb 16.40 € Dzērieni
6451 Aveņu tarte ar aveņu musu un šokolādi ~1kg gb 18.35 € 81083 gb 26.00 €
6252 Marcipāna torte ar saldējumu un lazdu riekstu biskvītu kg 28.25 € 81320 gb 18.00 €
6471 Torte ar individuālu dizainu kg 22.20 € 81855 gb 0.50 €

Tunča un laša tartara mix ar wasabi

Mango Panna Cotta
Kūciņa Kajoka ar lazdu riekstiem, šokolādi un bezē
Kūciņa Plesir ar vaniļas un šokolādes krēmu
Kūciņa Antoine ar praline krēmu un šokolādi
Šokolādes biskvīta petit kūciņa
Šokolādes brownie

Torte Gastronome ar pistāciju biskvītu, vaniļas krēmu 

Itāļu Ciabatta, 350g
Itāļu Ciabatta tumšā 350g

Torte Melodija no trīs šokolādes krēma kartām ~1kg Itāļu Crocantella, Gastronome

Maize Pesto, Gastronome
Maize Rustika ar olīvām 20cm/57g
Maize Rustika ar riekstiem un rozīnēm 20cm/57g

Rupjmaize Dzirnaviņas 750g
Pekanriekstu kūka ar karameli, creme brulee un avenēm ~1kg
Torte Lolita ar mellenēm un laima musu ~1kg

Kafija Mokaflor banketu 3l termosā (Itālija)
Kafija Merrild banketu 3l termosā 
Tēja Betjeman&Barton (dažādi veidi)



Saldie komplekti
Klasika (5 veidi pa 3gb)

6289 Medus kūka (100g)
6444 Napoleons (100g)
6128 Krēmšnite
6177 Šokolādes eklērs
6648 Biezpiena pufs

kopā: 14.00 €

Desertu izlase (3 veidi pa 4 gb)
6293 Creme Brulee

50684
6650

kopā: 27.00 € Gastronomiskie komplekti
9809 Paredzēts ~10personām/12Eur no personas

Mini kūciņas (4 veidi pa 4gb) Groziņš ar pikantiem siera salātiem un zaļumiem
6616 Mini zemeņu groziņš Groziņš ar putotu aknu pastēti un rudens ogu marmelādi 
6459 Šokolādes ruma kūciņa
6623 Mini citronu meringue groziņš

50729 Melleņu kūciņa Gaļas uzkodu izlase ar sinepju mērci un svaigiem dārzeņiem
kopā: 14.00 €

Pašcepts klasisikais sviesta mini kruasāns (25g)
Rikotas siera kūka ar drupinātu cepumu pamatni ~1kg

kopā: 110.00 €
 (5 veidi pa 10 gb)

9611 9860 Paredzēts 10-15 personām/20Eur no personas
9637 Uzkoda ar lēni gatavotu lasi un mārrutku krēmu
9168 Groziņš ar cūkgaļu un svaigiem spinātiem 
9172 Laša-tunča terīnes šķēles ar šalotes sīpoliem un jūras sāli
9164 Kartupeļu - spinātu groziņš ar tunča tartaru Tvaicēta tītara salāti ar balzāmetiķa-amaranta mērci

kopā: 60.00 €
Baltās šokolādes un putota aveņu musa torte ~1kg

(5 veidi pa 10 gb)
9173 Groziņš ar mazsālīto lasi un vēža astēm citronu mērcē kopā: 195.00 €
9169 Groziņš ar putnu pastēti un dzērveņu marmelādi 
9657 9861 Paredzēts 10-15 personām/30Eur no personas
9628 Sniega pupiņu salāti ar zaļajie  zirņiem un biešu lapām
9649 Karaliskā krabja gaļas salāti krēmīgā mērcē ar olu

kopā: 50.00 € Pašu kūpinātu zivju plate: lasis, paltuss, forele, skumbrija (~1.1kg)
Dažādu sieru izlase ar augļiem un ogām (~1.5kg)

(4 veidi pa 10 gb) Groziņš ar sarkaniem ikriem saldā krējuma mērcē ar citronu
9156
9655 Maizīte ar vēžu astītēm un sieru
9130

1290281gGroziņš ar pikantiem siera salātiem un zaļumiem kopā: 308.00 €
kopā: 57.00 €

9328 Cepumu izlase
Mandeļu radziņi                    
Biezpiena cepumi 
Cepumi ar ievārījumu                            
Klasiskie siera cepumi                                      

kopā: 29.00 €

Labu apetīti!
Jūs vienmēr esat laipni gaidīti!

* Visas cenas norādītas ar PVN
** Piedāvājums un cenas var mainīties atkarībā no produktu sezonalitātes un ctiem faktoriem.

Mango Panna Cotta
Bezē Kajoka ar riekstiem, šokolādi 

Svaigā siera Roll ar drupinātiem rozā pipariem
Svaigā siera Roll ar grauzdētām melnā sezama sēklām

Pīrāgs Quiche ar jūras veltēm un rīvētu cieto sieru (~700g)

Sāļie Mix komplekti

Canapé ar fritētu vistu, ķirštomātiem un linsēklām
Canapé ar kazas sieru un tomātu

Tumšā ciabatta ar grilētu vistu un pesto Genovese 
Groziņš ar Ratatouille rukolas mērcē

Cēzara salāti ar vēžu astēm un rīvētu sieru Gran Moravia

Dažādi franču macaroons cepumi

Maizīte ar Mozzarella sieru un tomātiem 
Canapé ar kūpinātu āti
Canapé ar liellopu fileju balzamiko mērcē

Maizīte ar tīğergarnelēm Thai mērcē Zosu Foie Gras pastētes uzkoda ar Brie sieru un ogām
Divu veidu svaigi cepta itāļu Ciabatta

Svaigā siera Roll ar drupinātiem pistāciju riekstiem Trīs šokolādes krēmu torte Melodija ar svaigām ogām ~1kg
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