ēdienkarte
BROKASTIS

Salāti

▶KLASISKĀS BROKASTIS◀
Auzu putra (gatavota ar pienu, sojas pienu vai ūdeni)

3.00 €

ar piedevām pēc izvēles:
▶svaigas ogas
▶rozīnes
▶žāvēti augļi
▶augļi

3.50
1.00
1.50
1.50

▶ievārījums
▶kļavu sīrups

ar piedevām pēc izvēles:
▶zaļie salāti
▶dārzeņi
▶Čederas siers
▶sēnes

1.50
1.50
2.50
1.50

▶bekons
▶vārīta desa
▶Parmas šķiņķis
▶Grenlandes garneles
▶mazsālīts lasis

vārīta ola (3 min, 5 min vai 8 min) ar grauzdētu maizi:
▶ar sarkanajiem ikriem

3.50

▶ar stores ikriem

▶ar tīģergarnelēm

9.90 €

panējumā, paipalu olu un bekona kraukšķiem

Grieķu salāti

Garneļu kokteilis ar pikanto mērci
2.00 €

15.00

Omlete T73 ar trīs veidu sieriem, Parmas šķiņķi,

8.50 €

Angļu brokastis divas veršacis, pupiņas,

9.50 €

bekons, asinsdesa, cūkgaļas cīsiņi, tomāts,
šampinjoni
7.50
8.00

▶ar stores ikriem

3.50 €
55.00

Kartupeļu pankūkas ar lauku krējumu
▶ar sēņu mērci
5.50
7.00
▶ar foreļu ikriem un skābo krējumu

▶ ar mazsālīto lasi un
skābo krējumu

4.50 €
7.00

9.90 €

Burrata ar brusketi UN tomātiem

7.50 €

ar tunci, lasi, avokado, ĶIRŠU tomātiem
un arbūza sulas aizdaru

uzkodas

6.50 €

ar tomātiem, dārzeņiem un garšvielām

5.50 €

ar spinātiem un holandiešu mērci
10.50
8.50

Cukini pankūkas ar ķiploku jogurtu un tomātu salsu

5.00 €

Burkānu pankūkas

5.50 €

Lauku biezpiena plācenīši

5.50 €

(klasiskie vai ar rozīnēm) ar mājas krējumu un ievārījumu

Frittata ar pancetta, mocarellas sieru, puraviem un oregano

4.50 €

Halloumi siers uz pankūkām no turku zirņu miltiem, biezenis

7.50 €

no grilētiem baklažāniem ar svaigiem dārzeņiem

Pita ar humusu, avokado, olām un tomātiem
@gastrobarst73

10.50 €

„Gaiss-jūra-okeāns” tuncis, lasis, tīģergarnele,

12.00 €

Tartaru duo

11.50 €

Eklēri ar Kamčatkas krabja gaļu, ar avokado

15.00 €

Dārzeņu salmiņi ar humusu, avokado

7.50 €

rukolas lapām, trifeļu mērci, fetaki sieru,
šampinjoniem un avokado
marinēti terijaki mērcē un panēti sezamā, ar apceptām
paipalu olām, melnajām trifelēm un vakames salātiem

un citronA sorbertA pannaKotU

8.50

Olas Benedikta gaumē uz šveiciešu kartupeļu plāceņa
▶ar Parmas šķiņķi
▶ar biešu sulā marinētu lasi

Karpačo no Latvijas liellopu filejas,

no tunča un laša ar piedevām no šefpavāra

Afrikāņu brokastis - pikantā mērcē ceptas olas
▶ar jēra gaļas cīsiņiem

10.50 €

Havajiešu salāti

sēnēm un dārzeņiem

▶ar mazsālītu lasi
▶ar sarkanajiem ikriem

8.00 €

ar dārzeņiem, olīvām un fetaki sieru

3.00
2.50
5.50
3.50
3.50

▶STARPTAUTISKĀS BROKASTIS◀

Plānās krievu pankūkas ar lauku krējumu

10.50 €

pēc izvēles – ar tīģergarnelēm vai auksti kūpinātu pīles gaļu

3.00 €

Omlete, olu kultenis vai vēršacis (no trim olām)

7.90 €

Mango, avokado, tomātu filejas un gurķu
nūdeļu salāti ar sezamu un ķirbju sēklām

1.00
1.50

(zemeņu, persiku, meža ogu)

„T73” Cēzara salāti ar grilētu vistas krūtiņu panko

7.50 €

veģetārie ēdieni

un dzadziki mērces krēmu

ātrie ēdieni
„Siera burgers” liellopa gaļas kotlete, gurķu salsa,

9.90 €

„Zvērs” liellopa gaļas kotlete, bekons, kartupeļu rosti,

12.50 €

siers, marinēti sīpoli un gurķi

sēņu salsa, gurķu salsa, siers, marinēti sīpoli un gurķi

„Kikerigū” vista panko panējumā, Cēzara mērce,

9.90 €

„Sivēns” sous-vide tehnoloģijā gatavota cūkgaļa,

11.50 €

ievārījums no bekona, vietējie tomāti

ābolu biezenis, grieķu jogurts, chorizo

piedāvājums spēkā no 7:00 līdz 23:00

ēdienkarte
fermeris

ZVEJNIEKS

Liellopu gaļas steiks

19.90 €

Antrekots ar sparģeļiem un Bearnez mērci

25.00 €

Jēra stilbs gatavots zemā temperatūrā medus-sinepju

27.50 €

cepts brī sierā ar apceptiem kartupeļiem mājas gaumē

glazūrā ar grilētiem dārzeņiem

Gaļa Burgundijas gaumē ar selerijas saknes biezeni
un kadiķu ogām

Vācu desiņas Bratwurst

ar ceptiem jauniem kartupelīšiem un
sautētiem skābētiem kāpostiem

Vistas spārniņi ar BBQ mērci (12 gab.)

15.50 €
7.90 €

12.00 €

Souvlaki no vistas filejas

7.90 €

Pelmeņi ar tītara gaļu

7.50 €

Pelmeņi ar teļa gaļu

8.50 €

Pelmeņi ar jēra gaļu

10.50 €

ar dzadziki mērci un grilētiem dārzeņiem

DALĪTIES VAI NEDALĪTIES –
TĀDS IR JAUTĀJUMS

Uzkoda pie vīna dārzeņu čipsi, Parmas šķiņķis ar meloni,

21.50 €

Uzkoda pie degvīna skābēti kāposti, sālījumi, lauku

speķis, siļķe Matjē, rupjmaize

14.00 €

Nachos čipsi ar sieru, sīpolu un sarkano pupiņu mērci,

7.50 €
7.50 €

ZUPAS
8.40 €

Sīpolu zupa

6.50 €

vistas buljons

6.50 €

Zivju soļanka ar trīs veidu zivīm

9.50 €

ar sēnēm, vistu un paipalu olām

@gastrobarst73

14.50 €

Astoņkājis

19.50 €

Tīģergarneļu „saganaki”

14.50 €

Jūras velšu izlase

25.00 €

Kalmari Carbonara

13.50 €

Āzijas stilā ar salātiem NO selerijU kātIEM, anšoviem, ParmESAN
sierA, ar trifeļu eļļu un DiŽonAS sinepēm

ar grūbu risoto, kvinoju, trifeļu eļļu un olīvu mērci
tomātu mērcē ar fetaki sieru

astoņkājis, tīģergarneles, kalmārs, ēdamgliemenes,
cepta Kamčatkas krabja spīle ar sieru, kartupeļi frī

pastas

veģetārie ēdieni

8.50 €

Melnie spageti

16.50 €

Griķu nūdeles

8.50 €

Taju rīsu nūdeles

9.50 €

„Lumakoni” pasta

12.50 €

ar kraukšķīgiem sezonas dārzeņiem, spinātiem un
plūmju mērci

4.50 €

Tom Yam

Laša filejas tempura

ar sēņu biezeni, bekonu, trifeļu eļļu un ikriem

ar jūras veltēm tomātu mērcē

Ķiploku grauzdiņi
avokado un jogurta mērci
▶ar Latvijas liellopa malto gaļu

13.50 €

ar vistas fileju, sparģeļiem un siera saldkrējuma mērci
10.50 €

trīs veidu sieri, tīģergarneles, liellopu aknu pastēte, fuet
desa, auksti kūpināta pīles gaļa, rostbifs ar kornišoniem,
Kalamata olīvas

Menca

Taljatelle

„Fritto misto” mīklā fritētas tīģergarneles,

Patagonijas kalmāri un cukini ar divu veidu T73 mērcēm

Dienas zivs (jautāt viesmīlim)

ar olu, vistas gaļu un Grenlandes garnelēm
ar pīles konfitu, marinētām sēnēm, ķiplokiem un
siera saldkrējuma mērci

deserti
Oreo un Nutella siera kūka

6.50 €

Klasiskais Napoleons

6.50 €

Šokolādes fondants bez glutēna

6.50 €

Citronu tarte ar ogām

5.00 €

Braunijs ar piparmētru-kivi mērci

7.00 €

Saldējumu izlase candy mountain gaumē

5.50 €

ar vaniļas saldējumu un skurbinošiem ķiršiem

piedāvājums spēkā no 7:00 līdz 23:00

