
Valguma pasaules panorāmas restorānā 
 

Zupas 

Dārzeņu krēmzupa ar lakšu pesto, kārtainās mīklas standziņām                 4,50€                                                                                               

Sildošā vistas–dārzeņu zupa ar krēmsieru un zaļumiem                                 5,00€ 

Gaspačo                                                                                                                     5,00€      

Valguma godu zupa ar dārzeņiem, apcepta zandarta fileju  
un karamelizētiem puraviem                                                                                7,00€ 

Salāti 

Svaigu dārzeņu–lapu salāti ar Lojas kaņepju mērci un kaņepju sēklām      4,50€ 

Svaigu arbūza, gurķa un melones salāti ar tīģergarnelēm  
uz iesmiņa, pasniegti ar valriekstu mērci                                                           7,50€                                                                

Latvijā audzēta brieža gaļas salāti ar rudzu maizes kraukšķi, 
vārītu upeni, tvaicētu bieti, kazas sieru, salātu lapām un 
ķimeņu mērci                                                                                                            8,00€ 

Liellopu gaļas karpačo ar mellenēm, ceptām baravikām,  
erukas lapām, cieto sieru, trifeļu olīveļļu, balzamiko krēmu                       10,00€ 

 
Pamatēdiens 

Zivs 

Garšaugos marinēta varavīksnes forele, pasniegta ar jaunajiem  
kartupeļiem, svaigu dārzeņu salātiem un lakšu pesto                                  13,00€ 

Laša fileja ar sviestā tvaicētiem, grilētiem dārzeņiem  
un safrāna–vēžu mērci                                                                                         13,00€ 

Veģetāri 

Grilēti dārzeņi ar zaļumu mērci                                                                            5,00€                                                                                             

Biešu muss ar ceptām spinātu lapām, melnajām lēcām un  
ceptiem dārzeņiem                                                                                                 7,00€ 

Kuskuss ar dārzeņiem, ceptiem ķiršu tomātiem, ceptām spinātu 
lapām un bazilika pesto                                                                                         7,00€ 



Gaļa 

Cūkgaļas Tukuma veltnītis, pildīts ar svaigo sieru un                                                
saulē kaltētu tomātu, pasniegts ar grilētiem dārzeņiem  
un ķiršu mērci                                                                                                        11,00€                                                                                                                           

Rabarberos marinēta vistas fileja, pasniegta  ar jaunajiem  
kartupeļiem, svaigiem dārzeņiem un bazilika pesto mērci                          12,00€ 

Garšaugos marinēta tītara fileja, pasniegta ar grilētiem  
dārzeņiem un sarkanvīna mērci                                                                         12,00€ 

Lēni gatavota brieža gaļa, pasniegta ar selerijas–burkāna biezeni,  
grūbu risoto un meža dzērveņu mērci                                                              15,00€ 

Pīles konfits, pasniegts ar pastinaka biezeni, ceptiem  
ķiršu tomātiem                                                                                                      17,00€ 

 

Bērniem 

Plānās pankūkas ar spaidītām ogām un plombīra saldējumu                        4,00€ 

Ingverā viegli marinētas vistas gaļas strēmeles, svaigi dārzeņi,  
pašceptas kartupeļu daivas un maiga tomātu mērce ar zaļumiem              4,50€ 

 
        Deserti 

Saldējuma kokteilis                                                                                                 4,00€ 

Šokolādes fondants ar plombīra saldējumu, pasniegts ar  
upeņu–portvīna mērci                                                                                            6,00€ 

Melleņu–šokolādes–siera kūka                                                                            6,00€ 

Pūres zemeņu zupa ar biezpiena krēmu, riekstiem un dzērvenēm              6,00€                                                 

 
 

Veseli ēduši !  
 
 
Lūdzu, vaicājiet viesmīlim par citām iespējām, kā arī alergēniem ēdienu sastāvā!  


