
#ZEMESGARŠA

15 €

GAĻA
ZIVIS

DĀRZEŅI
MARINĒJUMI

SALDIE 
ĒDIENI

T R Ī S   K Ā R T A S
pasūtot no katras pa vienaiV I E N A   K Ā R T A

Asinsdesa, cepamdesa, 
bekons, ola

Pasta, kūpināta vista, cietais 
siers, valrieksti, pesto, ola

Jēra čili, tomātu mērce, zirnīši, 
tecināts krējums

(ekstra asu prasīt viesmīlim)

Dienas zivs alus mīklā, 
smiltsērkšķu majonēze

Dūmota cūkas pavēdere, alus 
glazūra, kartupelis, mazsālīti 

gurķi

Tītara sirds, zosu akna, jaunie 
burkāni, sviesta pupiņas, siera 

mērce, alus etiķsīrups

Brieža burgers, čili majonēze, 
bekons, gurķis, sīpols, čedars, 

kāpostu salāti
(pasniegts vidēji cepts)

12.00 EUR

GARŠU SADERĪBA

Kur alus virtuve, tur katram
ēdienam piemeklēts smalks alus

pāris.  Jautā viesmīlim pēc
saderīga Valmiermuižas

brūvējuma!

Tvaicētas jaunās bietes, mellenes, 
marinēts sīpols, kazas svaigsiers,

čili eļļa

Redīsi, lauku gurķis, mazie 
romieši, estragona jogurts, 

valrieksti

Siltie marinēti tomāti, fenhelis, 
alus glazūra, lazdu rieksti, zilais 

siers

Kartupeļu friti, jūras sāls,  
knapsiera mērce

Aukstā zupa ar mīksti vārītu olu, 
jūras sāls, zaļumi

Mājas marinējumi

Piparmētru vārītais krēms, 
sidrā sautētu ērkšķogu ķīselis, 

smilšu cepumi, medus

Karamelizēta maize, portera
saldējums, sāļā karamele

7 € 5 € 5 €

Par ēdienos esošajiem alergēniem jautāt viesmīlim!



#ZEMESGARŠA

ALUS 
UZKODAS

MAIZES AR 
AIZDARU

Ķiploku grauzdiņi, 
knapsiera mērce

3,60 EUR

Amatnieku darināti sieri, pašu
sīpolu marmelāde (1-2 pers.)

11,50 EUR

Vītinājumu izlase, marinējumi, 
marinētas olas (1-2 pers.)

12,00 EUR

Zosu aknu pastēte, skābmaize, 
skābēts gurķis, ķiploks

4,50 EUR

Svētes miltos fritēta lauku vista, adžikas
mērce

6,20 EUR

Kur labs alus, tur piedienas arī laba virtuve. Mūsu šefpavārs kopā ar saimi gādā, 
lai katra maltīte šeit taptu no gadalaikam atbilstošām veltēm, kas sagādātas 

Latvijas lauku saimniecībās, ūdeņos un mežos.

Skābmaize, kaņepju eļļa
1,90 EUR

Skābmaize, ķilavas, dzērvenes, 
šalotes sīpols, ola

4,50 EUR

Skābmaize, kūpināta skumbrija, 
gurķu mērce, gurķu salāti

5,00 EUR

ALUS LŪKOŠANA
4 x 0.2l Valmiermuižas alus 

un pieskaņotas uzkodas
12,60 EUR


