
 
Uzkodas un našķi 

             Euro 

Ceptas siera standziņas alus mīklā       4,50 
ar valgummērces izvēli  
 

Kalmāru gredzeni           5,50     
ar citronu un dillēm, un valgummērces izvēli      
 

Cepti sīpolu gredzeni         4,50 
 ar valgummērces izvēli       
 

Načo ar kausēto sieru, halapenjo un krējumu         5,70 
 

Rupjmaizes ķiploku grauzdiņi         3,50 
pasniegti ar krējuma - mārrutku mērci 
 

Kartupeļu friti groziņā          2,80 
 

Kartupeļu friti kausēta siera jumā        4,50 
pasniegti ar bārbekjū mērci 

  

 Svaigu dārzeņu salāti           
ar olīveļļas, citrona sulas un pesto mērci      3,80 / dubultā  7, - 

 

Groziņš maizes ar sviestu         1,50 
 

Valgummērces izvēlei 
Tar – Tar mērce / Mārrutku krējuma mērce / «Marie Rose» mērce / Bārbekjū mērce 

 

Zupas 
Par zupām lūdzam jautāt viesmīlim 

Euro 

Dienas zupa           3,80 
 

Aukstā zupa Biešu ar vārītu olu vai Vasaras Gaspačo ar pesto    3,80   
 

 

Karstie ēdieni 
             Euro 

Bayond Burgers®           10,50 
Veģetārā kotlete, gvakamole no avokado, tomāts, salātu mix, rukola,  
bazilika pesto, marinēts gurķis, sīpols un īpašā mērce 
 

Tennessee Burgers  
ar Aberdeen Angus liellopa gaļas burgerkotleti,     8,00 
ar sieru, ceptiem sīpoliem un burbona mērci 
Pievieno bekonu          tikai par 0,95 
 

Omlete tiek pasniegta ar svaigu dārzeņu salātiem un tostu   5,30  
   

Pastāsti mums ar ko Tev garšo omlete un mēs ar prieku to pagatavosim 
•ar sieru •ar tomātiem •ar bekonu; Vai, varbūt, vēlies to visu kopā? = Ok! 
 



 
Šašliki tiek gatavoti uz atklātas uguns un augstvērtīgām kokoglēm. 

Servējam ar dārzeņu izlasi, pašu ceptu kviešu plāceni un  
mājas pikanto tomātu mērci paba gaumē. 

            Euro 

Vistas gaļas šašliks         7,50 
 

 Cūkgaļas kakla karbonādes šašliks        7,50 
 

Uz oglēm gatavoti dārzeņi          6,30 
paprika, baklažāns, tomāts, sīpols  
 

Paddy᾿s klasika 
 

Zivs ar fritiem „Fish & Chips”         10,50 

mencas fileja alus mīklā ar citronu, fritiem un tartarmērci 
 

„Filet Mignon” steiks 200 gr         13,99 

Latvijas zemnieku audzētas Aberdeen Angus liellopa filejas,  
pasniegts ar sezonas sparģeļiem, garšaugu sviestu un piparu buljon mērci  

 

Cūkgaļas ribiņas BBQ marinādē        10,50 
pasniegtas ar svaigajiem salātiem un mazsālītu gurķi 

 

Bufalo vistu spārniņi (8.gb.) saldā čili glazūrā      9,50 

ar kartupeļu fritiem un dārzeņu salātiem   
 

Papildus mājas pikantā tomātu mērce paba gaumē 60 g    0,95 
 

 

Deserti 
             Euro  

Dienas deserts           3,50 

 jautāt viesmīlim 
 

Saldējums Plombīrs          4,30 

 

Saldējuma kokteilis “Old-Fashioned”       3,80 

 plombīrs &  plūmju sula 
 
 
 
 
 
 
 

Cien. Viesi! 
Informāciju par iespējamiem alergēniem ēdienu sastāvā lūgums jautāt personālam. 

 

Visas cenas ir norādītas EURO ar iekļautu PVN 21% 
 

Papildus samaksu par apkalpošanu nepiemērojam, 
izvēli atstāt mūsu personālam dzeramnaudu uzticam mūsu viesiem. 

 

 



 
 

Piknika piedāvājums 
Mūsu ēdienu sagataves piedāvājam arī  līdzņemšanai,  

lai jūs paši varētu tos ērti pagatavot piknikam, dārza svētkiem vai ballītei. 
 

Euro 
«Nevainīga Mērijа» a.k.a. “Virgin Mary” 1L       5,- 
Pasaules bezalkoholisko kokteiļu klasika no “Paddy Whelan’s” 
 

 

Aukstā biešu zupa ar vārītu olu 1 L        5,- 
 

 

Aukstā vasaras Gaspačo zupa ar bazilika pesto 1 L     5,50 
 

 

Burgermeistara sets          3,90 

 Mazās maizes ceptuves burgerbulka no Pārdaugavas 90 g 

 Latvijas zemnieku audzētas  
Aberdeen Angus liellopa gaļas burgerkotlete 150 g  

 Čederas siers 65 gr 

 Mūsu mērce, lai jūsu burgers būtu neatkārtojams 50g 
 

 
 

Vistas gaļas šašliks 1 kg         7,50 
 

Cūkgaļas kakla karbonādes šašliks 1 kg       8,00 
 

„Filet Mignon” steiks 200 gr        7,90 

Latvijas zemnieku audzētas Aberdeen Angus liellopa filejas steiks 
 
 

Svaigi, sezonālie sparģeļi 120 g         2,90 
 

Pašu mazsālīti gurķi 200 g         2,50 
 

 

Mājas pikantā tomātu mērce ar garšaugiem 250 g     1,95 
 

 

 
  

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

Labu apetīti!   Bon appétit!    Skanaus! 
 

Приятного аппетита!   Eet smakelijk!            Naudi oma einet! 
 

Guten Appetit! God appetitt!  ¡Buen provecho! 
 

Hyvää ruokahalua!  Enjoy Your meal!    Smaklig måltid! 
 


