Uzkodas un našķi
Mīdijas baltvīna un saldā krējuma mērcē ar grauzdētu maizi

Euro
12,00

Auksti kūpināta makrele (skumbrija)
ar rupjmaizes ķiploku grauzdiņiem un ceptiem sīpolu gredzeniem

7,50

Gaļas plate ar sarkano sīpolu marmelādi divām personām
pīles terīne, rostbifs, marmora gaļa, cūkgaļas salami desa,
marinēti dārzeņi, tosts ar sviestu ,rupjmaizes ķiploku grauzdiņi

14,00

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

20,00

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

11,00

Siera plate | Latvijas sieru izlase ar valgummērces izvēli

10,00

Ceptas pikantās vistgaļas & liellopgaļas strēmelītes
ar valgummērces izvēli

5,50

Ceptas siera standziņas alus mīklā
ar valgummērces izvēli

4,50

Kalmāru gredzeni ar citronu un dillēm, un valgummērces izvēli

5,50

Cepti sīpolu gredzeni ar valgummērces izvēli

4,50

Načo ar kausēto sieru, halapenjo un krējumu

5,50

Kartupeļu čipsi ar valgummērces izvēli

4,00

Rupjmaizes ķiploku grauzdiņi
pasniegti ar krējuma siera mērci

3,50

Grauzdēti jauktie rieksti
lazdu, zemes, mandeles un indijas

3,50

Marinētas melnās lielās olīvas bez kauliņa

4,50

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

Vēlās brokastis
gatavojam no 11:30 līdz 17:00

Euro

Pilnās brokastis
10,00
bekons, desa, sautētas pupiņas, cepta šķēlētā maize, sēnes un tomāti ar
• vēršacīm
• olu kulteni
• bez čaumalas vārītām olām
Omlete pēc Jūsu izvēles:
• ar sieru un tomātiem
• ar bekonu un tomātiem
Omletes pasniedzam ar salātiem un grauzdētu maizi

7,50

Salāti
Cēzara salāti ar vistas fileju
7,50
romiešu salāti, anšovi, ola, grauzdiņi, parmezāna skaidiņas, bekons un
tradicionālā Cēzara mērce
Grieķu salāti
ķirštomāti, sarkanie sīpoli, zaļie dārzeņpipari,
gurķi, melnās olīvas un fetas siers, rasināts ar citronu aizdaru

7,00

Zupas
“Paddy’s” zivju zupa
gatavota no laša un mencas filejām ar jūras veltēm

8,50

Soļanka
pikanta gaļas zupa

5,50

Skābu kāpostu zupa ar kūpinātu ribiņu un miežu putraimiem

5,00

Burgeri & Sendviči
Pašmāju burgeri ar
krēmīgi aizdarītiem kāpostu salātiem un bārbekjū mērci
Euro

Liellopa gaļas „Ričburgers” ar sieru un bekonu

9,50

„Čīzburgers”

9,00

Vistas burgers ar sieru

8,50

«Club» sendvičs

8,50

trīs tostu šķēles ar lapu salātiem, majonēzi, vistas gaļu,
bekonu, tomātiem un gurķiem

Burrito

8,50

liellopa maltā gaļa ar garšvielām, pupiņām, kukurūzu, sīpoliem un
sarkanajiem pipariem tortilju tinumā ar krējumu, kausēta siera jumā

Kartupeļu friti kausēta siera jumā

4,50

pasniegti ar bārbekjū mērci

Kartupeļu friti groziņā

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

3,00

Karstie ēdieni
Zivs ar fritiem „Fish & Chips”

Euro

10,50

mencas fileja alus mīklā ar citronu, fritiem un tartarmērci

„Filet Mignon” steiks | 200 gr

19,50

svelmēti apcepts liellopa filejas steiks ar ceptiem tomātiem,
platcepuru sēnēm, sīpolu gredzeniem un ceptiem kartupelīšiem, pasniegts ar piparu mērci

Liellopa maltās gaļas bifšteks ar olu un bekonu,

9,50

karamelizētiem sīpoliem pasniegts ar kartupeļu biezeni un buljonglazūru

Cepta vistas krūtiņa pildīta ar sēnēm un bekonu

12,50

pasniegta ar kartupeļu kroketēm, dārzeņiem medus glazūrā un
graudaino sinepju – medus mērci

Bufalo vistu spārniņi (8.gb.) saldā čili glazūrā

9,50

ar kartupeļu fritiem un dārzeņu salātiem

Cūkgaļas ribiņas BBQ marinādē

12,50

pasniegtas ar jauniem kartupelīšiem, ceptiem sīpoliem un šķovētiem kāpostiem

Sautējums īru gaumē

11,50

tradicionāli gatavots sautējums īru gaumē ar grauzdētu maizi

„Shepherd’s pie” — ganu pīrāgs

10,50

„Bangers & Mash” - pašmāju desas ar kartupeļu biezeni,

10,00

zaļajiem zirnīšiem, ceptiem karamelizētiem sīpoliem un gaļas buljonmērci

Paddy Whelan`s uz kokoglēm gatavotie ēdieni
Visi ēdieni tiek pasniegti ar svaigu dārzeņu izlasi un
pašu ceptu kviešu plāceni “Naan” un tomātu mērci paba gaumē

Grilēta laša fileja uz iesma

12,50

BBQ Šefa izlase

12,00

cūkgaļas šašliks, vistas šašliks, cūkgaļas ribiņas un vistu spārniņi

Grilēti vistu spārniņi (12. gb.)

10,50

Vistas gaļas šašliks

9,50

Cūkgaļas kakla karbonādes šašliks

9,50

Tandūra krāsnī uz oglēm gatavoti dārzeņi

6,50

paprika, baklažāns, tomāts, sīpols

Karija klubs
„Karija kluba” ēdienus rekomendējam papildināt ar basmati rīsiem un “Naan” plāceni

Veģetārie
tējas siers, brokoļi, ziedkāposti, kartupeļi un zaļie zirnīši
Euro

Karija mērcē*
„Masala” mērcē**

8,00
8,50
Gaļas

Vistas fileja karija mērcē*
Vistas fileja “Tikka” „Masala” mērcē**

9,00
9,50

Zvaigznītes* norāda uz to cik ass ir ēdiens.
* vidēji ass
**ass

“Naan”
no “Gram flour” miltiem, Tandoori krāsnī pašu cepta Indiešu maize (plācenis)

Tandoori cepts “Naan” plācenis
Tandoori cepts “Naan” plācenis ar ķiplokiem
Tandoori cepts “Naan” plācenis ar sieru

2,50
3,00
3,50

Piedevas un mērces
Fritēti kartupeļi groziņā

3,00

Cepti vārītie kartupeļi

3,00

Basmati rīsi

2,00

Basmati zeltainie rīsi
pagatavoti izmantojot Indijas garšvielas, kas piešķir
zeltainu nokrāsu un bagātīgu aromātu

2,50

Mājas gaumē cepti kartupeļi ar šķiņķi un sīpoliem

4,50

Karstie dārzeņi
cukini, paprika, sarkanie sīpoli, baklažāni, brokoļi, sviesta pupiņas

4,50

Štovēti kāposti

3,00

Svaigu dārzeņu plate 250 gr.
tomāti, gurķi, parika, salāti, sīpoli, zaļumi

3,50

Groziņš maizes ar sviestu

1,50

1,00 € / 60gr
Ķiploku-diļļu krējummērce, Krējuma siera mērce,
Tar – Tar mērce, Sēņu mērce, Mārrutku krējuma mērce,
Graudaino sinepju un medus mērce, Bārbekjū mērce, Saldā čili mērce

Deserti
Siera kūka „Paddy’s” ar aveņu sorbetu

Euro

5,50

Saldējuma izlase, pasniegta ar
karstām ogām un šokolādes mērci
zemeņu, vaniļas, šokolādes

4,50

Saldējuma – augļu kokteilis
pēc Jūsu izvēles ar klasisko, zemeņu, persiku vai šokolādes garšu

4,00

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

