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1.Ķiploku grauzdiņi               3.00 eur 
 
2.Ķiploku grauzdiņi ar sieru                          3.50 eur 
 
BROKASTU ĒDIENI (LĪDZ PLKST.12:00)   

  
3.Omlete ar šķiņķi                            4.00 eur 
 
4.Ceptas olas ar bekonu             4.00 eur 

 
SALĀTI 
5.Mēlīšu salāti                                                       4.50 eur 
 
6.Svaigo dārzeņu salāti ar grilētu vistu      5.00 eur           
 

7. Karstie laša salāti                                          7.00 eur   

ZUPAS   
 
 8.Dienas zupa         1/2 2.70 eur                      3.50 eur 

  
 
GAĻAS ĒDIENI 
 
9.Karbonāde kažokā ar ceptu bekonu  un svaigiem 
dārzeņu salātiem                                                  7.50 eur 
 
10.Klasiskā cūkgaļas karbonāde 
ar frī kartupeļiem                                             6.00 eur 
 
11.“Apšukroga” cūku ribiņas ar vārītiem 
apceptiem kartupelīšiem un pašgatavotu  
sinepju mērci                                                         9.00 eur 
 
12.”Apšukroga diženā” karbonāde ar frī 
kartupeļiem un ķiploku mērci                       9.00 eur  
(cūkgaļas karbonāde,žāvēta gaļa,marinēts gurķis,sīpoli,siers) 

 
13.Grilēta karbonāde ar ribiņu, piedevās vārīti-
apcepti kartupelīši un sinepju mērce        8.00 eur               
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
VISTAS ĒDIENI       
 
14.Vistas filejas karbonāde ar frī kartupeļiem  
                                                                                     6.00 eur                                                                            
 
15.Vistas filejas karbonāde ar sieru un frī 
kartupeļie                                                               7.00 eur                                                                            
 
 
SIERA UN VEĢETĀRIE ĒDIENI   
 
16.Šitaki sēņu karbonāde ar svaigiem dārzeņiem  
                                                                                     8.00 eur                              
(z/s “Garīkas) 

 
17.Kartupeļu pankūkas ar krējumu            5.00 eur 
                              ar brūkleņu ievārījumu       6.00 eur 
 
ZIVJU ĒDIENI  
 
18.Grilēta laša fileja ar kartupeļu kroketēm un 
mārrutku mērci                                                   10.00 eur 

 
MĒRCES  

Tomātu mērce, ķiploku mērce,mārrutku mērce, 
majonēze 

 

DESERTI  
 
19.Siera kūka ar ogu  mērci                              4.50 eur  
 
 
SALDĒJUMA KOKTEIĻI  
ar sulu    300 ml              3.00 eur 
 (persiku, plūmju) 
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                                                                   ATSPIRDZINOŠIE DZĒRIENI 

 
 Rāmkalnu limonādes                                                            2.20 eur 

                                                   “Užavas” kvass                                    320 ml                 1.50 eur 
                                                  “Piebalgas” bezalkoholiskais alus     330 ml                 1.50 eur 

 “Užavas” alus(izlejamais)                     300 ml                  2.00 eur 
                                                   “Užavas” alus (izlejamais)       500 ml         2.60 eur 

  Sula (glāze no pakas)            0.90 eur 
 (apelsīnu, tomātu, multiaugļu, vīnogu, persiku, plūmju) 

 Coca Cola/Sprite/Fanta               250 ml         1.20 eur 
                                                  
                                                 Svaigi spiestas sulas             3.00 eur 
                                                            (apelsīnu, greipfrūtu vai mix) 

Dabīgā ābolu sula                                                                     1.30 eur 
Ūdens ar citronu karafē (1L)           2.00 eur 

                                                  MINERĀLŪDENS 
Gāzēts/ Negāzēts(pudelē 330 ml )          1.00 eur 
 
KAFIJA un KAFIJAS DZĒRIENI    
 
Karstais smiltsērkšķu dzēriens ar apelsīnu                  3.70 eur 
Karstais augļu dzēriens ar melno tēju un grenadīnu 3.70 eur                                
Karstais aveņu dzēriens                                                         3.70 eur 

                                                   
                                                  Espresso             1.60 eur 

Latte/kapučīno            2.50 eur 
Kafija              1.60 eur 
Kafija ar pienu             1.70 eur 
Karstā šokolāde             2.70 eur 
 
TĒJA 
Tēja (paciņā)             1.10 eur 
Dabīgā tēja kanniņā(Lapu/ziedu/piparmētru)          2.00 eur 
 
CITI DZĒRIENI 
Kefīrs             0.85 eur 
Pikantais kefīrs            1.50 eur 
 

 


