
BLOCK MENÜ



  Zupas
Dārzeņu veloute
Bāze vegānu mērcēm un zupām, satur burkānus, seleriju, puravu, sīpolus

24x 80 g

 

Rinderconsomeé
Liellopu gaļas buljons
25 kg liellopu gaļas uz 100 kg liellopa buljona

24x 200 g

 

Baravikas consommé
Dzidrināts liellopa buljons ar baraviku
20 kg baravikas uz 100 kg liellopu gaļas buljona

24x 200 g

 

Vistas gaļas zupa ar dārzeņiem
Klasiska dzidra vistas zupa ar gaļu un dārzeņiem
12% vistas gaļa, 6% burkāni, 6% selerijas, 4% puravi

24x 200 g

 

Tomātu zupa
Pomidorų sriuba su pomidorų kubeliais ir bazilikais
22% pomidorų kubeliai, 16% pomidorai, 10% pomidorų sultys

24x 200 g

  

Gulašzupa
Pikanta gulaša zupa ar papriku un liellopu gaļas kubiciņiem, papriku un 
grauzdētiem sīpoliem, 27% liellopu gaļa, 3% paprika

24x 200 g

   

 - vegāns   - veģetārs   - bezlaktozes   - bezglutēna



  Siltās mērces
Teļa jus
Mērces pamatne ar teļa un liellopa gaļu, sarkanvīnu, sīpoliem, burkāniem, seleriju
un puravu. 7% sarkanvīna

5x 2 kg

   

Krēmīga piparu mērce
Demiglace rafinēta ar sarkanvīnu, saldo krējumu un brendiju, ar pievienotiem 
zaļajiem piparu graudiņiem, 14% saldais krējums, 3% sarkanvīns, 2% brendijs, 
2% skābais krējums

24x 60 g

   

Pommery sinepju mērce
Klasiska krēmīga sinepju mērce. Ļoti labi sader ar zivi, jēru vai ceptu gaļu, 10% 
sinepes, 3% sinepes graudi

24x 80 g

     

Dārzeņu veloute
Bāze vegānu mērcēm un zupām, satur burkānus, seleriju, puravu, sīpolus

24x 80 g

 

  Pasta mērces
Svaigas sēnes krējuma mērcē
Svaigas sezonas sēnes krēmīgā un aromātiskā mērcē, 56% sēnes (šampinjoni, 
mainīgās pacelmenes, austeru sēnes, gailenes), 6% saldais krējums, 6% skābais 
krējums, 2% baltvīns

24x 170 g

Milzu garneles karija-safrāna mērcē
Sous vide pagatavotas, tīrītas garneles kokosriekstu piena, karija, ķiploku, citronu
un safrāna mērcē, 38% garneles

12x 220 g



  Liellopu gaļa
Pulled beef
Ilgi cepta, plosīta liellopu gaļa, pikantā un aromātiskā sviesta un apelsīnu sulas 
BBQ mērcē, 74% liellopu gaļa

24x 90 g

 

Osso buco Merlot mērcē
Sous-vide teļa gaļas cepetis ar viegli ceptiem dārzeņiem sarkanvīna mērcē, 64% 
teļa gaļa, 4% Merlot vīns, 1% sarkanvīns. Satur sīpolus, burkānus, seleriju, sēnes, 
puravu, tomātus, ķiplokus un olīveļļu

12x 400 g

   

Sauerbraten 

Liellopa gaļas šķēles aromātiskā saldskābā rozīņu mērcē, 59% liellopu gaļa, 5% 
sarkanvīns

12x 250 g

 

Liellopa ribiņas
Īpaši sulīgas liellopa ribiņas, kas pagatavotas pēc sous-vide metodes vieglā 
marinādē, 93% liellopa ribiņas

3x ~1400 g

 

Teļa gaļas ribiņas
Ceptas teļa ribiņas pikantā marinādē, ribiņas svars 340 g, 81% teļa ribiņas. Satur 
tomātu pastu, medu, sīpolus, apelsīnu sulu, papriku, sojas mērci, ķiplokus, 
zaļumus, citronu sulu

~4,4 kg

 



Liellopa tartar
Zema tauku satura liellopu gaļas tartārs 70 g porcijās, ātri sasaldēts pēc malšanas

40x 70 g

 

Rib-Eye Steak
Liellopu antrekots ar raksturīgām tauku dzīsliņām, porcionēts. Izcelsme: 
Uragvaja, Argentīna

10x 230 g

 

Liellopu gaļas plācenīši, 100% gaļa
Gatavots no sulīgas liellopu gaļas, rupjais malums pieškir mājās, ar rokām, 
gatavota produkta izskatu un konsistenci

13,1 cm⌀
11,4 cm⌀

30x
50x

200 g
125 g

  Cūkgaļa
Cūkgaļas steiks sinepju-alus mērcē
Sulīgas un maigas cūkgaļas kakla šķēles bagātīgā mērcē, garšotas ar granulētām 
sinepēm (2 šķēles / porcija), 73% cūkgaļa, 4% alus, 2% sarkanvīns, 2% graudu 
sinepes

12x 250 g

  Putnu gaļa
Pīles krūtiņa
Ar Sous-vide metodi cepta, maiga, viegli cepta pīles krūtiņa

20x ~170 g

   



  Veģetārs
Spinach dumplings
Tradicionālās vācu miltu spinātu bumbiņas, 14% lapu spināti, kas satur olu, 
Emmentaler un Gouda sieru, saldo krējumu, sivestu

24x 180 g

   

  Pasta
Spätzle
Tradicionāls vācu makaronu ēdiens ar durum kviešu miltiem, durum kviešu 
mannu un 18% olu

12x 150 g

   

Pappardelle
Platas lentes nūdeles ar durum kviešu mannu un olu

12x 200 g

  

  Deserts
Chocolate souffle
Sulīga šokolādes kūka ar iekšā kūstošu tumšo beļģu šokolādi, 62 kakao

12x 100 g
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