KUPFERNAMA

BROKASTIS

ĒDIENKARTE

n o 8 . 0 0 - 12 . 0 0

Omlete 2.4
Omlete ar sieru / bekonu / svaigiem sezonas dārzeņiem 3.5
Kruasāni ar sviestu, sieru un marmelādi 3.5
Angļu brokastis (tostermaize, pikantās pupiņas tomātu mērcē, cepta ola, bekons) 3.5
Auzu pārslu biezputra ar ievārījumu vai medu 2.5
Plānās pankūkas ar ievārījumu / medu / skābo krējumu 2.5

UZKODAS
Pikantās siera bumbiņas ar čilli mērci 4.5
Rīvētas kartupeļu pankūkas ar mazsālītu lasi, zaļumu mērci un diļļu pesto 7.5
Ķiploku grauzdiņi ar sieru un ķiploku mērci 2.7

SALĀTI
Krāsnī ceptu biešu salāti ar kazas sieru un upeņu-balzamiko mērci 4.5
Cēzara salāti ar tīģergarnelēm 6 / ar vistas fileju 4.8 / ar grilētu liellopa fileju, meža sēnēm un
saulē kaltētiem tomātiem 6.8

Z U PA S
Čederas siera - dārzeņu krēmzupa ar ceptu lasi un diļļu pesto 3
Vidusjūras tomātu zupa ar tīģergarnelēm un lasi 3.8
Soļanka Kārļa gaumē 3.5

PA S TA
Penne saldā krējuma mērcē ar Parmezāna sieru un ar vistas fileju 5.2 / ar garnelēm 5.4

ZIVJU ĒDIENI
Panēta zandarta fileja ar siera mērci 7.5
Grilēta varavīksnes forele 9.3
Mencas fileja ar puravu un burkānu mērci 6.5
Grilēts laša steiks ar citronu 7.7
Sviesta zivis ar spinātiem un siera kažociņu 6.9

GAĻ AS ĒDIENI
Cūkas cepetis ar sinepju kartupeļiem, štovētiem kāpostiem un cepeša mērci 6.8
Polārmaizes burgers ar liellopa gaļu, Čederas sieru un frī kartupeļiem 7.5
Kupfernama liellopa steiks ar BBQ mērci 18
Liellopa fileja sinepju mērcē ar ceptiem kartupeļiem un svaigiem sezonas dārzeņu salātiem 8.5
Vistas fileja pildīta ar spinātiem un Fetas sieru, pasniegta ar meža rīsiem un mērci 8.5
Latvijas pelēkie zirņi ar speķi un sīpoliem 4.9
Garšaugos marinēts tītara šķiņķa cepetis ar sviesta pupiņu biezeni un brūkleņu - balzamiko mērci 7
Jēra gaļas karbonāde ar kauliņu sarkanvīna mērcē 10.5

VEĢETĀRIE ĒDIENI
Rīvētas kartupeļu pankūkas ar grilētiem sezonas dārzeņiem un rozmarīnā marinētu Fetas sieru 6.5
Krāsnī ceptas ķirbju šķēles ar kartupeļu biezeni, ceptām bietēm un brūkleņu mērci 4.5
Lēcu un kokosa piena sautējums ar burkāniem un kazas sieru 5.7
Spinātu ravioli ar Rikotas sieru, pasniegti ar ķirbju biezmērci, zaļajām pupiņām un tomātu pesto 6.5
Rīvmaizē un mandelēs panēts siers ar grilētiem dārzeņiem 4.8
Veģetārais burgers ar grilētām sēnēm, Mocarellas sieru, pikanto tomātu mērci un frī kartupeļiem 6.5

P I E D E VA S
Tvaicēti vai grilēti dārzeņi 2.5
Sviesta pupiņas ar sviestu un ķiplokiem 2.5
Svaigi sezonas dārzeņi ar olīveļļu un citrona mērci 1.7
Kartupeļi - vārīti / mājas gaumē / biezenis / kroketes / frī 1.7
Meža rīsi 1.7
Mērces - saldā krējuma / karija / sēņu 1.4
Krējums / majonēze / kečups 0.8

SALDIE ĒDIENI
Karstās meža ogas ar vaniļas mērci un mandeļu standziņu 3
Siltais šokolādes braunijs ar vaniļas saldējumu 3
Ābolu strūdele ar vaniļas mērci un saldējumu 3.5
Ķirbju plānās pankūkas ar cidoniju sīrupu un grauzdētiem lazdu riekstiem 3
Marcipāna saldējuma kūka 3.6

BĒRNU ĒDIENKARTE
Ābečnieku zupa ar vistu 1.6
Makaronu taurenīši ar silto siera mērci 2.6
Mini cūkgaļas vai vistas karbonādītes ar - frī kartupeļiem 3.6 / kartupeļu biezeni 3.1
Plānās pankūkas ar saldējumu un karameļu vai šokolādes mērci 2.6

