
UZKODAS
Riverside uzkodu plate
(parmas šķiņķis, chorizo, vistas 
strēmeles čillī mērcē, zandarta kraukšķi 
ar tartara mērci, marinējumi, zilais un 
kūpināts siers) 1,3,4,6,7

Liellopa gaļas karpačio ar rukolas 
dzinumiem, cieto sieru, sēņu ikriem un 
trifeļu eļļu 1,7,8,12
  
Laša seviče ar avokado, jūras salātiem 
un čilli pesto 4,6,11   

Poke bļoda ar sezamā mērcētu tunci, 
redīsiem, avokado, marinētu ķirbju miju, 
vēžu astītēm un tomātu salsu 2,3,4,6,11 
 
Trīs sieru suflē ar salātlapu miju un 
garšaugu grissini 1,3,6,7,10

SALĀTI
Klasiskie cēzara salāti ar grilētu vistu 
1,2,3,6,7,10

Klasiskie cēzara salāti ar sviestā ceptām 
tīģergarnelēm 1,2,3,6,7,10

Ābolu sulā vārītu biešu salāti ar 
plucinātu buffalo burratas sieru un 
krāsnī ceptām vīģu daivām 6,7,10

Sviestā ceptu tīģergarneļu salāti ar 
sniega zirņiem, mango, biešu lapām un 
austeru mērci 2,6,10,11,14

Grilēts halloumi siers ar marinētu 
kolrābi, briedinātu kvinoju un trifeļu
eļļas mērci 3,7

ZUPAS
Brieža gaļas frikadeļu zupa ar ceptām 
sēnēm un sakņaugiem 6,9

Grauzdētu riekstu krēmzupa ar vistas 
gaļas kraukšķiem un ceptām baravikām 
(vegāniem draudzīga) 5,6

Riverside jūras velšu zupa 4,6,11,14

Aukstā avokado krēmzupa ar sarkanvīnā 
marinētiem sīpoliem un olīvu tapenādi 
6,12

14,50 EUR

13,50 EUR

11,00 EUR

10,00 EUR

8,00 EUR

9,00 EUR

10,50 EUR

8,00 EUR

10,50 EUR

9,50 EUR

7,00 EUR

6,50 EUR

8,00 EUR

5,00 EUR

DESERTI
Bumbieru un sāļās karameles fondants 
ar šokolādes drumstalām, saldējumu un 
ogu mērci 1,3,7

Šokolādē un vīnā mērcētu ķiršu 
kārtojums ar grauzdētām mandelēm un 
laima jogurtu 1,3,7,8

Sieru plate ar pekanriekstu ievārījumu 
un vīģu čatniju (2 pers.) 7,8

Saldējumu izlase ar plūškoka mērci un 
svaigām ogām 7

Dienas kūka 1,3,7,8

6,00 EUR

8,00 EUR

14,50 EUR

6,00 EUR

5,50 EUR

LOBBY BĀRA ĒDIENKARTE

PASTA UN RISOTTO
Farfalle pasta ar austeru sānausēm, 
zaļajiem zirnīšiem, liellopa gaļu un 
baltvīna trifeļu mērci 1,3,6,7

Sēpijas spagetti pasta ar jūras veltēm, 
spinātu dzinumiem un cieto sieru 
1,2,4,6,7,14

Rīsu nūdeles ar grauzdētiem indijas 
riekstiem, šitake sēnēm, vistas krūtiņu 
un austeru mērci (iespējams bez vistas 
veģetāriešiem) 1,6,7,8,10,14

Safrāna risotto ar cūku pupām, krāsnī 
ceptu kāli, sēņu ikriem un cietā siera 
čipsiem 6,7,10

14,00 EUR

12,00 EUR

8,50 EUR

9,50 EUR

PAMATĒDIENI
Cepta pīles krūtiņa ar karamelizētiem 
šalotes sīpoliem, grilētiem dārzeņiem
un plūmju mērci 6

Grillēts Iberico cūkas sedls ar kauliņu, 
sviestā ceptiem mini dārzeņiem, kāļa 
sukādēm, dzērvenēm un sinepju
aizdaru 6,7,10

Liellopa steiks (steika tipu lūdzam jautāt 
viesmīlim) ar sēņu tartaru, grilētiem 
jaunajiem kartupelīšiem, un zaļo 
pipargraudu un konjaka mērci 7,10

Jēra gaļas Rump steiks tzatziki 
marinādē ar sinepēs marinētām 
kartupeļu bumbām, spinātiem un 
burkānu krēmu 6,7,10

Sviestā cepta zandarta fileja ar
kartupeļu pankūkām un trifeļu kapučino 
3,4,7,11

Cepts rajas spārns ar karameļu
sviestā sautētiem kalē kāpostu salātiem, 
blanšētu olu, miso buljonu un sēpijas 
nūdelēm 1,2,3,4,6,7,10

15,50 EUR

18,00 EUR

24,00 EUR

17,00 EUR

16,00 EUR

24,00 EUR



Alergēni:
1 - glutēns, 2 - vēžveidīgie, 3 - olas, 4 - zivis,
5 - zemesrieksti, 6 - sojas pupiņas, 7 - piena produkti,
8 - rieksti, 9 - selerija, 10 - sinepes, 11 - sezama sēklas,
12 - sulfīti, 13 - lupīna, 14 - gliemji

Visas cenas norādītas EUR un ietver 21% PVN

BĀRA KLASISKAIS 
PIEDĀVĀJUMS

Klasiskais liellopa gaļas burgers ar 
sieru, kartupeļu kraukšķiem un lapu 
miksu sinepju mērcē 1,3,6,7,10

“Riverside izaicinājums” - liellopa
gaļas burgers ar čedara sieru,
(ar iespēju izvēlēties -bekonu, zilo sieru, 
ceptu vēršaci vai avokado) zilo sīpolu 
marmelādi, marinētu gurķi, batātes 
kraukšķiem un lapu miksu sinepju 
mērcē 1,3,6,7,10

Club Sandwich ar vistas krūtiņu, bekonu, 
ceptu olu, svaigiem dārzeņiem, sieru, 
kartupeļu kraukšķiem un lapu miksu 
sinepju mērcē 1,3,7,10

Bufalo vistu spārniņi ar BBQ un tartara 
mērci (9 gab.) 1,3,6,12

Bufalo vistu spārniņi ar BBQ un tartara 
mērci (15 gab.) 1,3,6,12

Bufalo vistu spārniņi ar BBQ un tartara 
mērci (20 gab.) 1,3,6,12

Brie siera kraukšķi ar saldskābo kivi 
aizdaru 1,3,6,7,12

Načos čipsi ar pašu gatavotu gvakamoli, 
tomātu salsu, kausētu sieru un 
halopenjo pipariem 1,7

Asara “Fish&chips” ar pašmāju 
kartupeļiem frī, zaļo zirnīšu biezeni, 
piparmētru un tartara mērci 1,3,4,7

12,00 EUR

14,00 EUR

11,00 EUR

8,00 EUR

12,50 EUR

15,50 EUR

11,00 EUR

7,00 EUR

10,00 EUR

BĀRA UZKODAS

Olīvu mikss pašu gatavotā marinādē 6,12

Grilēta pitas maize ar “čimičuri” mērci 
un pašmāju humusu 1,6,7,9,10,11

Mini cūkas desiņas ar medus sinepju 
glazūru 6,10

Jasay vistu iesmiņi ar kapātiem maur-
lociņiem 6,10

Tīģergarneles ķiploku sviesta aizdarā ar 
fritētu rīsu maizi 2,7

Baby dārzeņi tempūras mīklā ar čilli 
mērci 1,10

Brusketu trio:

• edamame pupiņas ar avokado un       
   marinētu papriku
• svilināts tuncis ar marinētām nameko  
   sēnēm
• grillēta liellopa gaļa ar trifeļu sviestu  
   un pašu vītinātiem ķiršu tomātiem
    1, 4, 6,7,10,11

Iespēja izvēlēties 3 brusketas no viena 
veida 1, 4, 6,7,10,11

4,50 EUR

3,00 EUR

4,50 EUR

4,00 EUR

7,50 EUR

4,00 EUR

7,00 EUR

9,00 EUR

LOBBY BĀRA ĒDIENKARTE


