Uzkodas un našķi
32001 Mīdijas baltvīna un saldā krējuma mērcē ar grauzdētu maizi
36027 Cepti nēģi un svaigi sālīts lasis pasniegti uz grauzdētas ciabatas maizes
ar ceptām kartupeļu daiviņām un graudaino sinepju - medus mērci

EURO
11,50
14,50

36024 Zivju plate divām personām
16,00
m/s lasis, nēģi želejā, kūpināta skumbrija, siļķe marinādē, rupjmaizes
ķiploku grauzdiņi, tosts un sviestu, graudaino sinepju mērce, tar-tar mērce, marinētas olīvas
36026 Auksti kūpināta makrele (skumbrija)
ar rupjmaizes ķiploku grauzdiņiem un ceptiem sīpolu gredzeniem

7,50

36025 Gaļas plate ar sarkano sīpolu marmelādi divām personām
pīles terīne, rostbifs, marmora gaļa, cūkgaļas salami desa,
pipargurķīši, sēnes un ķiploki, tosts ar sviestu ,rupjmaizes ķiploku grauzdiņi

14,00

36001 Alus plate četriem
sieru izlase, vistgaļas un liellopgaļas strēmelītes,
ķiploku grauzdiņi, marinēti dārzeņi, olīvas, vieglā mīklā fritēti
sīpolu gredzeni, kalmāru gredzeni, kartupeļu čipsi ar valgummērces izvēli

19,50

30008 Alus plate
siers, ķiploku grauzdiņi, vistgaļas un liellopgaļas strēmelītes,
melnās olīvas un valgummērces izvēle

10,50

36003 Siera plate
Latvijas sieru izlase ar valgummērces izvēli

9,50

30006 Ceptas pikantās vistgaļas & liellopgaļas strēmelītes
ar valgummērces izvēli

5,50

30030 Ceptas siera standziņas
alus mīklā ar valgummērces izvēli

4,50

36013 Kalmāru gredzeni
ar citronu un dillēm, un valgummērces izvēli

5,00

30031 Cepti sīpolu gredzeni ar valgummērces izvēli

4,00

36014 Načo ar kausēto sieru, halapenjo un krējumu

5,00

14006 Kartupeļu čipsi ar valgummērces izvēli

4,00

30021 Sālīto un marinēto dārzeņu izlase
olīvas, pipargurķīši, sēnes un ķiploki

5,00

36002 Rupjmaizes ķiploku grauzdiņi
pasniegti ar krējuma siera mērci

3,50

14002 Grauzdēti jauktie rieksti
lazdu, zemes, mandeles un indijas

3,50

30004 Marinētas melnās lielās olīvas bez kauliņa

4,50

Valgummērces izvēlei
40032 Saldā čili mērce /40027 Graudaino sinepju un medus mērce /
40034 Mārrutku krējuma mērce / 40024 «Marie Rose» mērce / 40025 Ķiploku-diļļu krējummērce

Ēdienkarte brokastīm augu dienu
EURO

Pilnās brokastis
bekons, desa, sautētas pupiņas, cepta šķēlētā maize,
sēnes un tomāti ar
32020 • vēršacīm
32021 • olu kulteni
32022 • bez čaumalas vārītām olām

9,00

Omlete pēc Jūsu izvēles:
32010 • ar sieru un tomātiem
32011 • ar bekonu un tomātiem
Omletes pasniedzam ar salātiem un grauzdētu maizi

6,50

Salāti
Cēzara salāti
romiešu salāti, anšovi, ola, grauzdiņi, parmezāna skaidiņas un
tradicionālā Cēzara mērce
31009 • ar vistas fileju
31033 • ar mazsālītu lasi

7,00
8,50

31012 Grieķu salāti

7,00

ķirštomāti, sarkanie sīpoli, zaļie dārzeņpipari,
gurķi, melnās olīvas un fetas siers, rasināts ar citronu aizdaru
31016 Siltie salāti ar tīģergarnelēm

10,00

tīģergarneles sotētas ar sparģeļiem, papriku, cukini, Pak čoi kāpostiem,
Dor Blu sieru un dekorētas ar Tortillas čipsiem

Zupas
33025 “Paddy’s” zivju zupa

7,50

gatavota no laša un mencas filejām ar jūras veltēm
33014 Soļanka

5,00

pikanta gaļas zupa
33026 Skābu kāpostu zupa ar kūpinātu ribiņu un miežu putraimiem

4,50

Visas cenas ir norādītas EURO ar iekļautu PVN 21%
Papildus samaksu par apkalpošanu nepiemērojam, izvēli atstāt mūsu
personālam dzeramnaudu uzticam mūsu viesiem

Burgeri & Sendviči
Pašmāju burgeri ar
kartupeļu fritiem, svaigo zaļumu salātiem,
krēmīgi aizdarītiem kāpostiem un bārbekjū mērci
EURO
35014 „Ričburgers” ar sieru un bekonu

9,00

35001 „Čīzburgers”

8,50

35004 «Paddy Whelan’s» kroga sendvičs

8,50

trīs tostu šķēles ar lapu salātiem, majonēzi, vistas gaļu,
bekonu, tomātiem un gurķiem, pasniegtas ar kartupeļu fritiem
32033 Fahitas

8,50

vistas filejas fahitas ar garšvielām, sīpoliem un
sarkanajiem pipariem tortilju tinumā ar
krējumu, salsu un sieru piedevās
30010 Kartupeļu friti

4,50

kausēta siera jumā, pasniegti ar bārbekjū mērci

Maize
25009 Groziņš maizes ar sviestu
19044 Tandūrī nāna
19045 Tandūrī nāna ar ķiplokiem
19050 Tandūrī nāna ar sieru

1,00
1,90
2,30
3,50

Aizdari un mērces
0,90€ / 60gr
28012 Ķiploku-diļļu krējummērce, 40002 Bārbekjū mērce,
40004 Krējuma siera mērce, 28011 Tar – Tar mērce,
40011 Graudaino sinepju un medus mērce, 28008 Indijas čili mērce
40008 «Marie Rose» mērce, 40035 Sēņu mērce, 40038 Mārrutku krējuma mērce
40006 Mājas tomātu salsa, 40017 Saldā čili mērce

Visas cenas ir norādītas EURO ar iekļautu PVN 21%
Papildus samaksu par apkalpošanu nepiemērojam, izvēli atstāt mūsu
personālam dzeramnaudu uzticam mūsu viesiem

Karstie zivju ēdieni
EURO
32006 Zivs ar fritiem „Fish & Chips”

9,50

mencas fileja alus mīklā ar citronu, fritiem un tartarmērci
38006 Grilētas tīģergarneles

15,50
ar basmati rīsiem, grilētiem dārzeņiem un baltvīna - saldā krējuma mērci

38007 Krāsnī cepta varavīksnes forele

11,00

ar grilētiem dārzeņiem un sviesta kaperu mērci

Karstie gaļas ēdieni
37010 Filejas steiks

19,50

svelmēti apcepts filejas steiks ar ceptiem tomātiem,
platcepuru sēnēm, sīpolu gredzeniem un jauniem kartupelīšiem, pasniegts ar
piparu mērci
37059 Liellopu maltās gaļas bifšteks ar olu un bekonu,

9,50
karamelizētiem sīpoliem pasniegts ar kartupeļu biezeni un buljonglazūru

37039 Cepta vistas krūtiņa pildīta ar estragona sēnēm un bekonu

12,50

pasniegta ar kartupeļu kroketēm, dārzeņiem medus glazūrā un
graudaino sinepju – medus mērci
32005 Bufalo vistu spārniņi (8.gb.) saldā čili glazūrā

9,50

ar kartupeļu fritiem un dārzeņu salātiem
34008 Grilēta cūkgaļas karbonāde ar kauliņu

11,50

pasniegta ar jauniem kartupelīšiem, šķovētiem kāpostiem,
ceptiem sīpoliem un portvīna mērci
37040 Šmorēts jēra stilbs

15,50

jēra stilbs, šmorēts ar dārzeņiem un ķiplokiem cepeša sulā,
pabeigts ar sarkanvīnu un pasniegts ar kartupeļu biezeni
37022 Sautējums īru gaumē

11,00

tradicionāli gatavots sautējums īru gaumē ar
maizi kraukšķīgā garozā
37035 Steika un Ginesa pīrāgs

10,00

pasniegts ar zaļajiem zirnīšiem un fritiem
37005 Shepherd’s pie — ganu pīrāgs

10,00

tradicionāli gatavots ganu pīrāgs
50011 Pikantās desiņas ar kartupeļu biezeni,

9,50

štovētiem kāpostiem un sinepju-medus mērci
34024 Tandūrī krāsnī uz oglēm gatavoti dārzeņi

paprika, baklažāns, tomāts, sīpols

6,50

Deserti
EURO
39039 Siera kūka „Paddy’s” ar aveņu sorbetu

5,00

39032 Saldējuma izlase, pasniegta ar

4,50

karstām ogām un šokolādes mērci
zemeņu, vaniļas, šokolādes
18042 Saldējuma – augļu kokteilis

4,00

pēc Jūsu izvēles ar klasisko, zemeņu, persiku vai šokolādes garšu

Visas cenas ir norādītas EURO ar iekļautu PVN 21%
Papildus samaksu par apkalpošanu nepiemērojam, izvēli atstāt mūsu
personālam dzeramnaudu uzticam mūsu viesiem

