
 

All prices are inclusive 21% VAT 
 

 
AUKSTĀS UZKODAS 

 
Tunča tartars ar tradicionālajām piedevām      17€ 
(gvakamole, kaperi, sīpoli) 

Laša trio (tartars, gravlax, grilēts)       15€ 

Avokado rullītis ar garnelēm, rukolu un balzamiko mērci    13€ 

Cēzara salāti 
 - ķiršu tomāti, maizes grauzdiņi, parmesan siers       9€ 
 - ar vistas fileju         12€ 
 - ar tunča medaljoniem        15€ 
 - ar tīģergarnelēm         17€ 

Liellopu gaļas carpaccio ar zosu aknu pildījumu,     17€ 
cieto sieru un trifeļu eļļas mērci 

Liellopa gaļas tartars un liellopa consommé,      16€ 
pasniegts ar tradicionālajām piedevām 

Meža sēņu un turku zirņu biezenis       14€ 
ar marinētiem cukini, karamelizētu kazas sieru, olīvām un trifeļu mērci 

Kraukšķīga pīle, salātu lapas, apelsīnu daiviņas     12€ 
ar sezama – ingvera mērci 
 

SILTĀS UZKODAS 
 

Ceptas pīles aknas pasniegtas ar karamelizētiem sīpoliem,    24€ 

trifeļu - kartupeļu biezeni 

Krāsnī cepti liellopa stobra kauli       12€ 
ar ķiploku grauzdiņu un dzērveņu - mārrutku mērci 

Tekilas un kokospiena - čili mērcē tvaicētas mīdijas (750g)    18€ 

Vīngliemeži pasniegti ķiploku – sviesta mērcē     14€ 

Grilētas jūras ķemmītes ar wok dārzeņiem, burkānu biezeni un ingvera mērci 17€ 

Kraukšķīgas kartupeļu pankūkas ar gravlax      16€ 

Meža sēņu žuljēns         12€ 

 
ZUPAS 

 

“Uha” - zivju zupa (store, lasis, menca)      14€ 

Sniega krabja bisks ar krabja gaļu       12€ 

Soļanka          10€ 

Āzijas sēņu zupa ar stikla nūdelēm 10€ 



 

All prices are inclusive 21% VAT 
 

 
 

PAMATĒDIENS 
 

Cepta ātes fileja ar pasternaka biezeni,      25€ 
belugas lēcām un baltvīna – foreļu ikru mērci 

Cepta mencas fileja ar zaļajiem dārzeņiem, šitaki sēnēm un Thai buljonu 18€ 

Cepta tunča fileja ar ceptiem rīsiem, jūras zāli un paprikas biezeni 18€ 

Cepta jēra fileja ar kartupeļu–olīvu biezeni, dārzeņu ragū un sarkanvīna mērci 24€ 

Chanaki – jēra sautējums        16€ 

Meža cūkas karbonāde ar pērļu grūbām, 26€ 
grilētu kukurūzu, ķiploku un sarkanvīna – brūkleņu mērci 

Liellopa fileja ar baravikām, dārzeņiem, pīļu aknu un zaļo piparu mērci  26€ 

Mednieku sautējums        18€ 
brieža gaļa ar sēnēm, kartupeļiem, krējumu un dzērveņu mērci 

Liellopa strogonovs ar kraukšķīgiem kartupeļiem     18€ 

“Grand Palace” Gourmet burgers ar frī kartupeļiem    18€ 

Meža sēņu risotto         16€ 

Klasiskā kluba sviestmaize ar frī kartupeļiem     15€ 

Kartupeļu friti ar trifeļu eļļu, Grana Podano sieru       7€ 

 
 

SALDAIS 
 

 Klasika - “Créme caramel”          7€ 

“Tonka bohne” fondants          7€ 
ar piena popkorna saldējumu un pīlādžu – ābolu mērci 

Ķirbju – dateļu pīrāgs ar karameļu - riekstu mērci       7€ 
un melnā balzāma – brūkleņu saldējumu 

Internacionālā siera plate        16€ 

Pašmāju sorbetu un saldējumu izlase        9€ 

Svaigu augļu plate         11€ 

 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv4Znz0K_lAhWF0KYKHToFA6IQFjAWegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.finecooking.com%2Frecipe%2Fclassic-creme-caramel&usg=AOvVaw085sXPmXxB6G9c75cFZA42
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv4Znz0K_lAhWF0KYKHToFA6IQFjAWegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.finecooking.com%2Frecipe%2Fclassic-creme-caramel&usg=AOvVaw085sXPmXxB6G9c75cFZA42

