
#ZEMESGARŠA

ALUS UZKODAS

Siera - kaņepju standziņas
3,50 EUR

Siera - čili standziņas
3,50 EUR

Ķiploku grauzdiņi, 
knapsiera mērce

3,60 EUR

Kartupeļu friti, jūras sāls, 
maurloku un gurķu majonēze

4,00 EUR

Fritētas reņģes alus mīklā, 
kūpinātu zivju majonēze

4,20 EUR

Dedzināts ķirbis ar zilo sieru, 
valriekstiem un etiķsīrupu

5,50 EUR

Paniņās marinēta, fritēta lauku vista, 
marinētu čili majonēze, mazsālīti gurķi

6,50 EUR

Vietējo sieru izlase, sezonas ogu un čili 
marmelāde, medus šūna (1-2 pers.)

13,00 EUR

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

13,50 EUR

PAMATĒDIENI

Viegli kūpināts tomāts, alus glazūra, nātru 
siers, jaunie kartupeļi, gailenes, spinātu un  

skābā krējuma mērce
Iesakām ar Valmiermuižas klona alu

5,90 EUR

Vistas šķiņķis, jaunie kartupeļi, gailenes, 
spināti un skābā krējuma mērce, zaļumi

Iesakām ar nefiltrētu Valmiermuižas gaišo alu 
8,50 EUR

Viegli dūmota cūkas pavēdere, alus glazūra, 
brokoļi, jaunie kartupeļi, skābais krējums, 

kinza
Iesakām ar Valmiermuižas tumšo dūmalu  

9,00 EUR

Pālijas fileja, ziedkāposts, dzeltenie tomāti, 
spināti, svaigie fenheļa salāti, diļļu eļļa
Iesakām ar Valmiermuižas kviešu alu 

11,00 EUR

Brieža gaļas burgers, marinētu čili majonēze, 
čedars, kūpināts bekons, gurķis, sīpoli

Pasniegts vidēji cepts
Iesakām ar Kokmuižas 

Kaskādes Krācēm
11,90 EUR

Lūdzam pasūtīt bārā!
Par ēdienos esošajiem alergēniem vaicā viesmīlim!



#ZEMESGARŠA

ALUS LŪKOŠANA

Meduskūka
3,00 EUR

Iesala - šokolādes kūka
3,50 EUR

Karamelizēta alus maize, portera saldējums, 
sāļā karamele

Iesakām ar Valmiermuižas Baltijas porteri
5,00 EUR

Kefīra un vaniļas panna cotta, gurķis, bazilika 
eļļa, karamelizēta piena šokolāde, 

vēstējas ledus
5,50 EUR

4 x 0.2l Valmiermuižas alus 
8,90 EUR

4 x 0.2l Valmiermuižas alus 
un pieskaņotas uzkodas

14,90 EUR

Kur alus virtuve, tur katram ēdienam piemeklēts 
smalks alus pāris. Jautā viesmīlim pēc saderīga 

Valmiermuižas brūvējuma!

Kur labs alus, tur piedienas arī laba virtuve. 
Mūsu šefpavārs Uģis Veits kopā ar saimi gādā, 

lai katra maltīte šeit taptu no gadalaikam 
atbilstošām veltēm, kas agādātas Latvijas lauku 

saimniecībās, ūdeņos un mežos.

Pasūtījumus pieņemam
līdz 21:30 svētidien, pirmdien un otrdien.
un līdz 22:30 no trešdienas līdz sestdienai.

GARŠU SADERĪBASALDIE ĒDIENI

Lūdzam pasūtīt bārā!
Par ēdienos esošajiem alergēniem vaicā viesmīlim!


