
 
Valguma Panorāmas restorāns  

 
Zupas  

Ķirbja krēmzupa, pasniegta ar kārtainās mīklas standziņu                       4.50€ 

Meža sēņu zupa ar pašu gatavotām dārzeņu nūdelēm                                5.00€ 

Valguma godu zupa ar dārzeņiem, jūras zāli un trīs zivīm – apcepta  
zandarta, paltusa un jūras asara fileju                                                              9.00€ 

 

Salāti 

Rudens velšu salāti – cepts ķirbis, vītināti tomāti,  
ceptas bietes un baravikas, salātu lapas, maizes grauzdiņi                       5.00€ 
 
Burrata siers ar ķiršu tomātiņiem, salātu lapām, 
maizes grauzdiņiem, pašu gatavotu majonēzi                                                7.00€ 
 
Kūpināta pīles krūtiņa ar salātu lapām, vītinātiem tomātiem, 
maizes grauzdiņiem, ceptām baravikām                                                          9.00€ 
 
Jūras velšu salāti – ceptas jūras ķemmītes un tīģergarneles,  
jūras zāle ar sezama sēklām, sālītā gurķa nūdelēm, čili majonēzi         10.00€ 
 
Liellopa gaļas karpačo ar mellenēm, ceptām baravikām, 
erukas lapām, cieto sieru, trifeļu olīveļļu, balzamiko krēmu                   13.00€ 

 

Vegāni 

Lēni gatavots pastinaks, marinēts riekstu eļļā, pasniegts ar  
ceptu kalē lapu, biešu sulā vārītām pērļu grūbām, 
fritētām batātes nūdelēm, sarkanvīna mērci                                                  8.00€ 

 

Veģetāri 

Garšaugu maisījumā fritēts kamambēra siers,  
pasniegts ar ķirbja saldējumu un dzērveņu mērci                                        9.00€ 
 
Porciju ķirbis, pildīts ar dārzeņiem, mocarellu, 
saldā krējuma mērci, pasniegts ar salātu mix                                              10.00€ 
 

  



 

Zivs 

Lēni gatavota jūras foreles fileja,   
pasniegta ar zaļo zirnīšu biezeni un siera mērci                                         12.00€ 
 
Paltusa fileja, marinēta garšaugu maisījumā,  
pasniegta ar ceptu kartupeli, biešu sulā vārītām pērļu grūbām un 
smiltsērkšķu mērci                                                                                               15.00€ 

Gaļa 

Porciju ķirbis, pildīts ar cūkgaļas fileju, dārzeņiem,  
saldā krējuma mērci un cieto sieru, pasniegts ar salātu mix                   10.00€ 
 
Vista, pildīta ar spinātu lapām, mocarellu, valriekstiem, 
ceptu ķirbi, pasniegta ar garšaugos marinētiem ceptiem ķirbjiem, 
ķirbju biezeni, smiltsērkšķu mērci                                                                  12.00€ 
 
Lēni gatavota, grilēta cūkas fileja, pasniegta ar  
ceptu kartupeļu biezeni, medū grilētiem āboliem un  
sarkanvīna mērci                                                                                                  13.00€ 
 
Gnocchi, mazās kartupeļu klimpas, saldā krējuma mērcē ar  

liellopa filejas gabaliņiem                                                                                   16.00€ 
 
Lēni gatavota pīles krūtiņa, marinēta timiānā, pasniegta ar  
ceptu pastinaku, dedzinātā sviestā gatavotu pastinaka biezeni,  
ķiplokos ceptiem ķiršu tomātiņiem un dzērveņu mērci                           16.00€ 
 

Bērnu porcija 

Kraukšķīgi nageti, ceptas kartupeļu bumbiņas, 
svaigi dārzeņi, maiga tomātu mērce                                                                  4.50€ 
 
Tagliatelle ar siera mērci, ceptām vistas strēmelītēm                                  5.00€ 

Deserti 

Triju garšu – cidoniju, smiltsērkšķu, dzērveņu – sorbets, 
pasniegts ar riekstu griljāžu                                                                                 5.00€ 
 
Smiltsērkšķu–siera kūka                                                                                       6.00€ 
 
Šokolādes fondants, pasniegts ar plombīra saldējumu un  
upeņu–portvīna mērci                                                                                           6.00€ 

 
 
Maizes grozs ar  sviestiņiem divām personām                                               2.00€ 


