ĒDIENKARTE

ĒDIENKARTE

Zupas

EUR

Gaspačo

6,50

Baraviku cappuccino krēmzupa

7,50

tomātu zupa pasniegta ar Mozzarella sieru un gurķu tartaru
pasniegta ar grauzdiņiem

Uzkodu izlases pie vīna
Jamon curdo, salami Chorizo, Grana Padano, Gorgonzola,
grilēti baklažāni, cukini, sēnes, artišoki, olīvu izlase,
saulē vītināti tomāti, grissini

mazais 1,50
lielais 2,30

EUR

/ 2 draugiem / 13,00

Mīksto sieru izlase

10,20

Cieto sieru izlase

11,20

Gorgonzolas siers, Brī siers, Fior di Capra siers,
riekstu izlase, marmelāde, sezonas ogas
Grana Padano, Pecarino Toscano dop, siers ar melnajām trifelēm,
riekstu izlase, marmelāde, sezonas ogas

14,00

5,60

Salami Chorizo ar tomātiem, avokado ar garnelēm,
tunča un anšovu krēms, tomāti ar kazas sieru

Grauzdētas Baguette maizītes
ar sieru un Prosciutto šķiņķi

Grauzdētas Baguette maizītes
ar sieru un kūpinātu lasi

9,00

pasniegts ar avokado, čilli, paipalu olu un zilajiem sīpoliem

ar siltu cāļa krūtiņu 8,90
ar garnelēm 10,20

Mozzarella siers

10,90

Klasiskie Vīna Studijas spinātu salāti

13,00

Salātu lapas

10,00

ar lauku tomātiem, bazilika pesto un ciedru riekstiem

ar garnelēm, avokado, Grana Padano sieru un laima –ingvera mērci
ar meloni, vītinātu šķiņķi un balzamiko krēmu

Otrie ēdieni

EUR
16,00

Pīles kājas konfits

9,50

Pasta Penne

8,50

Ravioli ar pīli

13,00

ar ceptiem kartupeļiem, meža sēnēm un spinātiem

Focaccia ar mini tapām

Grilēti artišoki
Olīvu izlase

Laša tartars

pasniegts sinepju-saldkrējuma mērcē

Cūkgaļas šķiņķis Jamon Curado, Salami Chorizo,
Salami Milano, Fuet Extra Collar

pasniegtas ar artišokiem, vītinātu šķiņķi, Mozzarella sieru,
tomātiem un bazilika pesto, laša tartaru un čili

10,90

pasniegts ar konjaku, paipalu olu, kaperiem un zilajiem sīpoliem

Laša, mīdiju un sēņu ragū

Gaļas plate

Brusketa maizītes

EUR

Liellopu tartars

Cēzara salāti ar anšovu-kaperu mērci

Groziņš ar svaigi ceptu maizi

Antipastu izlase

Uzkodas un salāti

/ 3 gab. / 12,10

/ 100 g / 4,50
/ 100 g / 4,50
2 draugiem 7,20
4 draugiem 14,00

pasniegta ar lauku tomātiem, čili un zaļumiem

pasniegti ar meža sēņu mērci

Deserti

EUR

Siera kūka

8,50

Tiramisu

6,50

Tartufo deserts ar šokolādes garšu

8,00

pasniegta ar zemeņu mērci un svaigām ogām

pasniegts ar svaigām ogām

2 draugiem 8,50
4 draugiem 17,50

pasniegts ar lazdu

Sorbets

citronu, mango, zemeņu

* Par alergēnu saturu ēdienā jautājiet oficiantam.

Katrs rēķins bārā - 5% atlaide veikalā!

Mūsu bārā veiktais pirkuma čeks darba dienās no plkst. 16:00,
bet sestdien un svētdien - visas dienas garumā, dod iespēju Vīna
Studijas veikalā iegādāties vīnu līdzņemšanai ar 5% atlaidi no bāra
čeka summas. Atlaide ir spēkā tajā pašā dienā vai nākamajā dienā
līdz plkst. 22:00.

/ 1 bumbiņa / 2,50

* Par alergēnu saturu ēdienā jautājiet oficiantam.

Izvēlies vīnu veikalā - baudi bārā!

Iegādājies jebkuru no 900 dažādiem vīniem Vīna Studijas veikalā,
un mēs to pasniegsim baudīšanai bārā kopā ar karafi svaiga
ūdens. Pakalpojuma maksa: Eur 5.70, karafe ūdens - bez maksas.

