Uzkodas un našķi
Alus plate četriem

36001

15,50€

sieru izlase, vistgaļas un liellopgaļas strēmelītes,
ķiploku grauzdiņi,marinēti dārzeņi, olīvas, vieglā mīklā fritēti
sīpolu gredzeni un kalmāru standziņas ar valgummērces izvēli
30008

Alus plate

8,32€

siers, ķiploku grauzdiņi, vistgaļas un liellopgaļas strēmelītes,
melnās olīvas un valgummērces izvēle
36003

Siera plate

7,04€

Latvijas sieru izlase ar valgummērces izvēli
30006

Ceptas pikantās vistgaļas & liellopgaļas strēmelītes
ar valgummērces izvēli

5,62€

30030

Ceptas siera standziņas

3,77€

alus mīklā ar valgummērces izvēli

Kalmāru standziņas

36013

4,10€

ar citronu un dillēm, un valgummērces izvēli
30031

Cepti sīpolu gredzeni ar valgummērces izvēli

3,49€

36014

Načo ar kausēto sieru, halapenjo un krējumu

4,06€

14006

Čipsi ar valgummērces izvēli

3,77€

30021

Sālīto un marinēto dārzeņu izlase

3,91€

olīvas, pipargurķīši, sēnes un ķiploki
36002

Rupjmaizes ķiploku grauzdiņi

2,82€

pasniegti ar krējuma siera mērci
14002

Grauzdēti jauktie rieksti

2,82€

lazdu, zemes, mandeles un indijas
30004

Melnās olīvas

3,56€

Valgummērces izvēlei
40032 Asā čili mērce / 40027 Graudaino sinepju mērce
40024 «Marie Rose» mērce / 40025 Ķiploku majonēze

Ēdienkarte brokastīm augu dienu
Pilnās brokastis
bekons, desa, sautētas pupiņas, cepta šķēlētā maize,
sēnes un tomāti ar
32020 • vēršacīm
• olu kulteni
• bez čaumalas vārītām olām
OBFP
vēršacis, bekons, friti un pupiņas

32021

Omlete pēc Jūsu izvēles:
32010 • ar sieru un tomātiem
32011 • ar bekonu un tomātiem
32012 • ar sēnēm

7,76€

6,96€
5,54€

Visas omletes pasniedzam ar salātiem
32030

Franču tosts ar sieru,
tomātu sautējumu un bekonu

4,68€

Salāti un aukstās uzkodas
31009

Cēzara salāti ar vistas gaļu

5,48€

romiešu salāti, bekons, anšovi, ola, grauzdiņi,
parmezāna skaidiņas un tradicionālā Cēzara mērce
31012

Grieķu salāti

4,41 €

ķirštomāti, sarkanie sīpoli, zaļie dārzeņpipari,
gurķi, melnās olīvas un fetas siers, rasināts ar citronu aizdaru
31016

Tīģergarneļu salāti

5,62€

gatavoti ar ledussalātiem, pipargurķīšiem, tomātiem,
citronu un Grenlandes garnelēm «Marie Rose» mērces aizdarā
31028

Tomātu un sarkano sīpolu salāti
gatavoti no itāļu plūmjveida tomātiem ar
balzametiķa novārījumu

2,78€

Zupas
33014

Soļanka

3,97€

pikanta gaļas zupa
33018

Buljons ar jērgaļu skotu gaumē

4,24€

dārzeņi un pupiņas, lēni vārītas ar jēra gaļu
33019

Kartupeļu un puravu zupa ar vistas gaļu

3,49€

šmorēti kartupeļi un puravi, gatavoti ar
vistas gaļu un garšvielām
33020

Minestrone

3,09€

dārzeņi, makaroni un plūmjveida tomāti,
gatavoti cūkas šķiņķa buljonā

Kroga ēdieni
35004

«Paddy Whelan’s» kroga sendvičs

7,04€

trīs tostu šķēles ar lapu salātiem, majonēzi, vistas gaļu,
bekonu, tomātiem un gurķiem, pasniegtas ar čipsiem
32006 Zivs ar fritiem „Fish & Chips”

8,47€

mencas fileja alus mīklā ar citronu, fritiem un tartarmērci
32005 Bufalo vistu spārniņi

7,04€

astoņi Bufalo vistu spārniņi, gatavoti uz bārbekjū un
pasniegti ar svaigajiem salātiem
32018

Zeltaini sotēti rīvētie kartupeļi

4,97€

trīs kartupeļu pankūkas šveiciešu gaumē ar
bekonu un diļļu krējummērci
32032

Minūtes steiks ar sotētiem sīpoliem un sēnēm

7,04€

apsvelmēts filejas steiks ar ceptiem sīpoliem un sēnēm uz tosta,
pasniegts ar fritiem
32033 Fahitas

vistas filejas fahitas ar garšvielām, sīpoliem un
sarkanajiem pipariem tortilju tinumā ar
krējumu, salsu un sieru piedevās

7,09 €

35022

BLT

4,25€

bekons, lapu salāti un tomāti uz baltmaizes ar čipsiem
30010 Kartupeļu friti

3,54€

kausēta siera jumā, pasniegti ar bārbekjū mērci
28022

Mājas gaumē cepti žiljēna kartupeļi ar
šķiņķi un sīpoliem

2,66€

Pīrāgi
37035 Steika un

Ginesa pīrāgs
pasniegts ar zaļajiem zirnīšiem un fritiem

8,47€

37036 Vistgaļas un sēņu pīrāgs

7,76€

pasniegts ar zaļajiem zirnīšiem un fritiem

Burgeri
Pašmāju burgeri ar
kartupeļu fritiem, svaigo zaļumu salātiem,
krēmīgi aizdarītiem kāpostiem un bārbekjū mērci

„Ričburgers” ar sieru un bekonu
35001 „Čīzburgers”
35007 „Deilī bīfburgers”
35002 Hamburgers ar olu & bekonu
35014

7,76€
7,04€
6,33€
5,68€

Maize
25009 Groziņš maizes ar

sviestu

35005 Tosts un

sviests
19044 Tandūrī nāna
19045 Tandūrī nāna ar ķiplokiem
19050 Tandūrī nāna ar sieru

0,71 €
0,85 €
1,78 €
2,13 €
2,78 €

Aizdari un mērces
0,78€ / 50gr
Kečups, Krējums, Majonēze, Ķiploku krējummērce, Bārbekjū mērce,
Krējuma siera mērce, Piparu mērce, Graudaino sinepju mērce,
«Marie Rose» mērce, Sēņu mērce

Karstie ēdieni
38006 Grilētas tīģergarneles

12,79€

pasniegtas ar ceptiem rīvētiem kartupeļiem, dārzeņiem un
citronu diļļu krējummērci
37040

Šmorēts jēra stilbs

12,78€

jēra stilbs, šmorēts ar dārzeņiem un ķiplokiem cepeša sulā,
pabeigts ar sarkanvīnu un pasniegts ar kartupeļu biezeni

Virsribu steiks
37010 Filejas steiks
37038

9,46€
19,50€
svelmēti apcepts virsribu vai filejas steiks ar ķekaru tomātiem,
platcepuru sēnēm, sīpolu gredzeniem un krāsnī ceptiem kartupeļiem,
pasniegts ar piparu mērci

37039 Vistgaļas balotīne

11,31€

tvaicēta ar estragona sēnēm pildītā vistas krūtiņa,
pasniegta ar zeltaini sotētiem rīvētajiem kartupeļiem,
dārzeņiem medus glazūrā un piena kafijas krēmu
37041

Lēni cepināta cūkas krūtiņa

9,89€

cūkas krūtiņa, gatavota zemā temperatūrā, ar krāsnī
ceptiem kartupeļiem, tomātu konfitu un karamelizētu ābolu mērci
37022

Sautējums īru gaumē

9,89€

tradicionāli gatavots sautējums īru gaumē ar
maizi kraukšķīgā garozā
37005 Shepherd’s pie

— ganu pīrāgs

tradicionāli gatavots ganu pīrāgs

8,51€

Paddy Whelan`s uz kokoglēm gatavotie ēdieni
Katru dienu no 12:00 līdz 23:00
Piektdien un sestdien līdz 02:30

Visi ēdieni tiek pasniegti ar dārzeņu izlasi un
pašu ceptu kviešu plāceni “Naan”.
34006

BBQ Šefa izlase
Cūkgaļas šašliks, vistas šašliks,
cūkgaļas ribiņas un vistu spārniņi

8,52€

34015

Grilēts lasis

8,47 €

34008

Cūkgaļas karbonāde ar kauliņu

7,04 €

34010

Cūkgaļas kakla karbonādes šašliks

6,90 €

34011

Cūkgaļas ribiņas

6,90 €

34026

Grilēti vistu spārniņi (12.gb.)

6,47 €

34021

Vistas gaļas šašliks

6,90 €

34027

Vistas filejas šašliks

7,04 €

34017

Ļuļa-Kebabs
malta jēra un liellopa gaļa

6,47 €

34024

Dārzeņi (paprika, baklažāni, tomāti)

4,91 €

Piedevas un mērces
Mūsu BBQ porcijas ir gana lielas, tomēr Jūs vienmēr variet
bagātināt savu porciju ar papildus ekstrām :)
28018

Fritēti kartupeļi

1,92 €

28019

Cepti vārītie kartupeļi

1,71 €

28020

Rīsi

1,28 €

Mājas gaumē cepti kartupeļi ar
šķiņķi un sīpoliem

2,66 €

28022

28006

Mājas gaumē cepti kartupeļi

2,13€

31021

Svaigu dārzeņu plate 250 gr.
tomāti, gurķi, parika, salāti, sīpoli, zaļumi

2,13 €

19052

„Raita”
jogurta mērce ar svaigiem dārzeņiem un
austrumu garšvielām

3,13 €

40002

BBQ Texana mērce

0,78 €

40014

Kečups

0,78 €

40013

Majonēze

0,78 €

40035

Sēņu mērce

0,78 €

28012

Krējuma diļļu mērce ar ķiplokiem

0,78 €

19044 Tandoori

cepts “Naan” plācenis

19045 ar ķiplokiem
19050 ar sieru

1,78 €
2,13 €
2,78 €

Deserti
39039 Siera kūka „Paddy’s” ar aveņu sorbetu

4,25€

39034

Karsta rabarberu drupatkūka
ar vaniļas saldējumu

4,62€

39032

Saldējuma izlase, pasniegta ar
karstām ogām un šokolādes mērci
zemeņu, vaniļas, šokolādes

3,54 €

Plānās pankūkas
trīs pankūkas franču gaumē ar
vaniļas saldējumu un karstām ogām

4,11 €

39012

Bezalkoholiskie kokteiļi
18042 Saldējuma – augļu kokteilis

3,60 €
pēc Jūsu izvēles ar klasisko, zemeņu, persiku vai šokolādes garšu

Paddy Whelan's īru krogs
piedāvā

indiešu ēdienus mājas gaumē
Kas ir Tandoori?
Kupolveida māla krāsns, kura tiek kurināta ar dabīgām, augstas kvalitātes kokoglēm
pazīstama ar nosaukumu “Tandoori” un ir cieši identificējama ar indiešu virtuvi.
Pēc tam, kad vista, jērs vai zivs fileja ir izturēti marinādē tos liek uz gariem tērauda iesmiem
un nolaiž Tandoori krāsnī grilēties.
“Naan” maize arī tiek cepta Tandoori. Apaļas mīklas bumbas ar vēzienu tiek sviestas pret
Tandoori sienām, uz kurām tās cepas. Kad mīkla iegūst viegli grauzdētu garoziņu maize ir gatava un
tiek pasniegta viesiem.
Pie mums visi Tandoori, Tikka un Naan ēdieni tiek gatavoti Tandoori krāsnī!

Pakora
No “Gram flour” miltiem (pazīstami arī kā “Chana flour” vai Besan), kuri sajaukti ar Indijas
garšvielām pagatavota mīkla, kurā iecep (panē) dārzeņus, sieru, zivi vai gaļu.

Karijs vai Karija mērce (aizdars)*
Pirmā no Indiešu virtuvi visrakturojošākajām mērcēm – tumīga ar izteiktu garšu un bagātīgu
aromātu, gatavota no garšaugiem un Indijas garšvielām.

“Masala” mērce**
Neapstrīdami ārī ārpus Indijas plašu atzinību guvis aizdars, kas gatavots no
dārzeņiem un jogurta, bāgātīgi izmantojot Indijas garšvielas.

“Makhani” mērce*
„Makhani” aizdara pamatā ir sviests, tomāti, krējums, Indijas rieksti un visdažādākās
garšvielas – krustnagliņas, ķimenes, koriandrs, smaržīgie pipari utml..
„Makhani” hindu valodā nozīmē: „ar sviestu”.

„Madras” mērce***?
Patiešām asu ēdienu un izjūtu piekritēji būs sajūsmā! Dominē Indijas čilli pipars. Pagatvota
no kokosrieksta skaidiņām, tomātiem, garšaugiem un garšvielu izlases. ĻOTI asa!

“Vindaloo” mērce***?
Ļoti asā mērce cēlusies no pasakaini skaistā Indijas apgabala Goa. Gatavota no
Tomātiem, bagātinot garšu ar visdažādākajām Indijas garšvielām.

„Tikka”
ir hindu vārds, kuram var būt vairākas nozīmes, bet visas ir saistītas ar ēdiena gatavošanu.
Tā var saukt marinādi, ēdienu vai tā gatavošanas tehniku.

Zvaigznītes* norāda uz to cik ass ir ēdiens!
vidēji ass* ass** ļoti ass***

Indiešu Tikka's ēdienkarte
Veģetārās karstās uzkodas
19030

Čipšu Bunte ar karija mērci*

350 gr

5,62 €

350 gr

5,62 €

Tandoori “Naan“ kviešu plācenis ar
frī kartupeļiem un karija aizdaru
19033

Čipšu Bunte ar masala mērci **
Tandoori „Naan“ kviešu plācenis ar
frī kartupeļiem un „Masalas“ aizdaru

19002

Sīpolu pankūciņas “Bhajias*
200gr
kraukšķīgi sacepti sīpoli ar
„Gram flour” miltiem un indiešu garšvielām

4,70 €

Karstās uzkodas
19005

Vistas “Tikka”**
250g
vistas krūtiņa marinēta indiešu specijās un jogurtā,
grilēta Tandoori krāsnī

7,83 €

Pakora
19123

“Pakora” pildīta ar tīģergarnelēm*

19013

“Pakora” pildīta ar vistas fileju*
200 gr
Visas uzkodas un pakoras tiek pasniegtas ar
svaigiem dārzeņiem, aso čilli mērci un piparmētru mērci.
Zvaigznītes* norāda uz to cik ass ir ēdiens!
vidēji ass* ass** ļoti ass***

200 gr

9,89 €
6,05 €

Picas indiešu gaumē
Tandoori „Naan” ar īpašo mājas mērci
19094

Irish Rajkumari (veģetārā)

400 gr

6,76 €

tomāti,sarkanie sīpoli, sēnes, kukurūza, halapeno pipari, siers
19095

Paddy O'Raja

480 gr

Tandoori grilēta vistas filejas Tikka, bekons, tomāti,
sarkanie sīpoli, sēnes, kukurūza, halapeno, siers

8,18€

Pamatēdieni
Veģetārie
brokoļi, ziedkāposti,
kartupeļi, zaļie zirnīši un tējas siers
19012
19103
19017
19019
19107

Karija mērcē*
„ Makhani” mērcē*
„Masala” mērcē**
„Madras” mērcē***
„Vindaloo” mērcē***

7,04 €
7,04 €
7,04 €
7,47 €
7,47 €

350 gr
350 gr
350 gr
350 gr
350 gr

Gaļas un zivju
19026

Šefa īpašais „Keema Masala”**

11,31€

malta jēra gaļa ar zirnīšiem , indiešu garšvielām, „Masala” mērci,
pasniegts ar rīsiem un jogurtu / 390 gr / 200gr / 100gr
19021
19108
19022
19115
19024
19111
19031
19110
19032
19113

Vistas fileja karija mērcē*
380 gr
Vistas fileja “Tikka” “Makhani” mērcē ar sviestu*
Vistas fileja “Tikka” „Masala” mērcē**
380 gr
Vistas fileja „Tikka” ar papriku „Masala” mērcē**
Vistas fileja „Madras” mērcē***
380 gr
Vistas fileja „Vindaloo” mērcē***
380 gr

8,47 €
8,47 €
8,47 €
8,47€
8,89 €
8,89 €

Tīģergarneles karija mērcē*
Tīģergarneles “Makhani” mērcē*
Tīģergarneles “Masala” mērcē**
Tīģergarneles “Vindaloo” mērcē***

12,74 €
12,74 €
12,74 €

380 gr
380 gr
380 gr
380 gr

13,16 €

Rīsi
Mēs izmantojam tikai Basmati rīsus
19036
19037

Basmati rīsi
Basmati zeltainie rīsi

1,78 €

200 gr
200 gr

2,13 €

pagatavoti izmantojot Indijas garšvielas, kas piešķir
zeltainu nokrāsu un bagātīgu aromātu
19121

Basmati zeltainie rīsi ar garnelēm un zirnīšiem

220 gr

2,78 €

“Naan”
no “Gram flour” miltiem, Tandoori krāsnī
pašu cepta Indiešu maize (plācenis)
1,78 €

19044

Tandoori cepts “Naan” plācenis

19045

Tandoori cepts “Naan” plācenis ar ķiplokiem

200 gr

2,13 €

19050

Tandoori cepts “Naan” plācenis ar sieru

200 gr

2,78 €

190 gr

“Raita”
no vājpiena jogurta un indiešu garšvielām pagatavota mērce,
kas ir baudāma ar jebkuru ēdienu
19052

“Raita” mērce ar gurķiem, sīpoliem un tomātiem 200 gr

3,13 €

