DESERTI
EUR

Desmit tekstūru «Amedei»
šokolādes sensācija

Tropu ābols
Amedei baltā šokolāde, lazdu rieksti

Pavasara rabarberi
vaniļas pāksts, bezē, maskarpone

Ābolu galete
āboli, tonkas saldējums, karamele

Dienas saldējums
pasniegts uz aisberga

Katra deserta cena
13,00

Pandoras kaste ar «Vincenta» pašmāju
«Amedei» šokolādi (roku darbs) 2,20 gab.

VĪNZIŅA IETEIKUMS
EUR

Château Suduiraut Sauternes 1er Cru Classé 2006
75ml

15,00

Saint-Albert Barrique D’or, Producteurs Plaimont,
Sud-Ouest 2016
75ml

10,00

Joh.Jos.Prüm Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese,
Mosel 2016
75ml

13,00

Latvijas ābolu ledus vīns, no dabiski sasalušiem āboliem 2015
75ml

10,00

Augstas kvalitātes kafija, pagatavota pie galda
Rokām lasītas kafijas pupiņas

Kemeks

12,00

TĒJA
EUR

Bai Mu Dan
«Baltā peonija». Ļoti smalka tēja, ko veido tējas krūma visu veidu lapiņas
to dabiskajā veidā. Tās garša, paužot koksnes nianses, atgādina rudens
augļus: lazdu riekstus un kastaņus.

Sencha Superieur
Japānas zaļā tēja. Tā ļoti patīkami papildina maltīti.

Four Red Fruits
Zemeņu, aveņu, ķiršu un jāņogu

Rooibos des Vahinés
Garšā izteiktais vaniļas un mandeļu nošu apvienojums uz maigā rooibos
fona — silts un izsmalcināts maisījums. Šo bezkofeīna tēju droši var
baudīt kā no rīta, tā arī dienas izskaņā — vakarā.

Pettiagalla O.P.
Prestiža augstkalnu tēja ar lieliskām, ļoti pareizām lapām. Labākā no
orange pekoe tējām. Piesātināta, ar bagātīgu aromātu.

Earl Gray Imperial
Atdzīvināta ar baltām dzinumu galotnēm, šī lieliskā melnā tēja ir viegli
aromatizēta ar raksturīgu bergamošu ekstraktu.

Grand jasmin chun feng
Viena no labākajām jasmīnu zaļajām tējām. Attīrīta gandrīz no visiem
ziediem, tā sastāv pārsvarā no dzinumu galotnēm.

Darjeeling Grand Himalaya
Maisījums, ko veido labākās 2013. gada pirmo dzinumu (first flush) tējas.
Tēja, kas ievelkoties spēcīgāk attīsta savas garšas īpašības, izteiktas
koksnes, vaniļas un nedaudz mitras zemes notis.

Genmaicha
Šo tēju, kas ļoti maz ir pazīstama ārpus Japānas robežām, unikālu padara
bantjas tējas un grauzdētu rīsu maisījums. Tā lieliski veldzē slāpes un labi
sader ar pikantiem ēdieniem.

Anna
z/s „Ozoliņi” bioloģiskā lauku tēja

6,00
BONOMI BAR COLLECTION COFFEE

