Banketu piedāvājums

Finger foods

3.50-4.50 Eur/Gab.

Gaļa
Jamon iberico ar kraukšķīgu kukurūzas maizīti un tomātu salsu
Šoti ar pīļu pastēti, gatavotu ar sāļam spānu madelēm un madeira vīna gelu
Jaunzelandes brieža tartara trifeles ar confit olas dzeltenumu
Liellopa tartars kimči marinādē, kraukšķīgā konusā
Zivis
Korvinas pastētes maizīte ar marinētu sparģeli un foreļu ikriem
Mazsālīts skotijas lasis ar kūpinātas paprikas aioli, wasabi tobiko
Tīģergarneļu kroketes ar trifeļu aioli
Kūpināta spāņu sardīne uz rupjmaizes grauzdiņa ar putotu skābo krējumu
Veģitarie
Ziedkāpostu un mančego siera kroketes
Profitroli ar ceptām sezonas baravikam un trifeļu aioli
Garšaugu bietes confit ar kazas sieru un medus riekstiem
Šoti ar brokoļu humusu un sorgo popkornu

Uzkodas (Aukstais galds) uz jūsu izvēli:
18-28 Eur/Pers.
Spāņu dzelteno lēcu humuss
Baklažānu ikri ar kūpinātu papriku, miso un confit ķiplokiem
Marinēto dārzeņu izlase
Kūpināta zuša pastēte

Foreļu ikri / burkānu grauzdiņi

Foie grass pastēte

Bumbieru-sīpolu čatnijs / marcona mandeles

Dzeltenspuras tunča tataki

Tomātu salsa / medus ponzu mērce

Korvinas balotīne

Tīģergarneles / marinēts fenhelis

Seabass tiradito

Miso avokado / marinēta palmu sirds

Jūras ķemmīšu un korvinas tartars
Wasabi tobiko / foreļu ikri

Tunča-liellopa tartars

Kimči marinade / sojā izturēts olas dzeltenums

Aukstākās kvalitātes spāņu vītinātās gaļu plate (Jamon iberico / Cecina de leon / iberico
salchichon)

Spāņu siera plate (Trifeļu siers / izturēts aitas siers / kazas siers / mostarda augļi)
Kazas un aitas siera salāti
Olīvas / vīnogas / ķiršu mērce

Tīģergarneļu salāti

Brazīlijas mango / grilēta kukurūza / mango balzametiķa mērce

Salāti ar pīles krūtiņu
Greipfrūti / kastāņi

Kraukšķīga avokado salāti

Edamame pupiņas / medus mērce

Salāti ar buratas sieru

Bazilika pesto / ciedru rieksti / trifeļu eļļa

Pašceptā maize ar franču sviestu un aioli
Marinētās olīves

Uzkodas (Karstās) uz jūsu izvēli:
18-28 Eur/Pers.
Grilēti kalmāri

Beluga lēcas / čilli-lociņu mērce

Skotijs jūras ķemmītes

Turku zirņu falafels / omāra mērce

Cepta foie grass

Briosche pankūka / Karamelizēts mango

Pīļu sirsniņu iesms

Teriyaki glazūra / sezams

Trifeļu ghocchi

Trifeļu siers / ceptās sēnes

Cepta foie grass

Briosche pankūka / Karamelizēts mango

Tīģergarneļu iesms
Čilli glazūra / amarants

Cepti padrone pipari
Kroketes ar tīģergarnelēm
Kroketes ar kūpinātu zuti
Kroketes ar jamon iberico
Kroketes ar kamčatkas krabi
Kroketes ar kazas sieru un spinātiem

Pamatēdieni uz jūsu izvēli:
28-32 Eur/Pers.
Zivis
Grilēta korvina

Omāra holandes mērce

Islandes laša fileja

Foreļu ikru beure blanc mērce

Svētā Pētera zivs fileja
Romesco riekstu mērce

Barenas jūras mencas fileja
Diļļu-fenheļa beurre blanc

Turbute veselā veidā

Foreļu ikru beure blanc mērce

Gaļa
Īrijas piena jēra šašliks
Kimči-ābolu mērce

Tiroles teļa ribas
Faces BBQ mērce

Cordon Blu vista

Riekstu gravy mērce

Pīles krūtiņa

Pedro Ximenes glazūra

Liellopa hamburgas steiks
Trifeļu siers / Faces BBQ mērce

Piedevas uz izvēli (iekļautas pamatēdiena cenā):
Ceptie jaunie kartupeļi
Kartupeļu biezenis
Kartupeļu-trifeļu biezenis
Grilēti dārzeņi
Svietā cepti sparģeļi
Sviestā cepti broccolini
Beluga lēcas ar dārzeņiem
Kvinoja ar dārzeņiem
Sviesta cepti garšaugu kartupeļi ar sēnēm
Dārzeņu paella
Sēņu paella
4 sakņaugu biezenis

Pamatēdieni uz jūsu izvēli:
32-50 Eur/Pers.
Zivis
Jūras mēle

Sviesta kaperogu mērce

Jūras velšu izlase

Faces saldā čilli mērce

Grilēts omārs

Citrusa-trifeļu sviests

Grilēts astoņkājis
Kūpināts aioli

Čīles seabass

Miso beurre blanc

Gaļa
Rubia Gallega liellopu filejas steiks
Sēņu veloute

Brieža steiks

Melno ķiploku BBQ mērce

Īrijas piena jēra kare
Piparu mērce

Austrālijas Black angus antrekots
Sarkanvīna mērce

Argentīnas Red angus antrekots
Sarkanvīna mērce

Strausa steiks

Melno ķiploku BBQ mērce

Piedevas uz izvēli (iekļautas pamatēdiena cenā):
Ceptie jaunie kartupeļi
Kartupeļu biezenis
Kartupeļu-trifeļu biezenis
Grilēti dārzeņi
Svietā cepti sparģeļi
Sviestā cepti broccolini
Beluga lēcas ar dārzeņiem
Kvinoja ar dārzeņiem
Sviesta cepti garšaugu kartupeļi ar sēnēm

Dārzeņu paella
Sēņu paella
4 sakņaugu biezenis

Deserti uz jūsu izvēli:
6-9 Eur/Pers.
Medus kūka

Mūsu oriģinālā recepte

Marakujas muss

Brazilijas mango / kokosa čipši

Šokolādes kūciņa

Sāļā karamele / rieksti

Creme caramel

Mandarīnu-yuzu putas

Siera kūka

Avenes / siera kraukšķis

Augļu izlase
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