Muižas saimnieku dzīvē ir divas mājas Latvija un Ligūrija Itālijā. Tāpēc šīs sezonas muižas ēdienkarte ir tapusi iekļaujot produktus no saulainās Ligūrijas.
Bio olīveļļa no slavenās eļļas darītavas Olio Carli, Parmassan siers, Pekorino,
Ligūrijas jūras tuncis, salami un brescola no Sanremo tirgus, vītināts šķiņķis no
Alassio, artišoki un daudz kas vēl speciāli vests Liepupes muižai

ĒDIENKARTE
UZKODAS
Mozarella, krāsaini tomāti, bazilika pesto
12 €
Svaigs cukini,Pekorino siers,Villa Rosa olīveļa, timiānu no muižas dārza
12 €
Liellopa karpačo, trifeļu majonēze, Parmesan siers
14 €
Bresaola karpačo, rukola, Parmesan siers
14 €
Tunča tartars, paipalas ola
15€
Jūras ķemmītes,cepts sparģelis,pasiforas mērce
18 €
Lapu salāti, tuncis, Ligūrijas olīvas, ķiršu tomāti, anšovi, paipalu olas, kaperi, citrusa mērce
12€
Muižas virtuves klasika - Cepts Camembert, sezonas lapas, mandeles,svaigas ogas
10€
Tvaicēti sparģeļi, Holandes mērce, paipalu ola
12 €
Anti pasti no Ligūrijas tirgiem 2 personām (sieri, salami, prošuto, artišoks, grissini, grilēta paprika,
olīvas)
30 €
Veģetārais anti pasti 2 personām (sieru izlase, artišoks, grilēta paprika, kaltēti tomāti, olīvas, rieksti)
25 €
Sezonas augļu plate 2 personām
15 €
Zupas
Samtaina langustu un vēžu čaulas zupa, jūras veltes,olu-saldā krējuma putas
9€
Sparģeļu krēmzupa
9€
Dzelteno tomātu bisque ar ceptām sēnēm un putotu kazas sieru
9€
Muižas buljons, sēņu ravioli
8€
PASTAS, RISSOTO

Spagetti ar mīdijām
15 €
Tagliatelle ar tīģergarnelēm un tomātiem
18 €
Spinātu ravioli, ricotas siers, salvijas lapas
12 €
Rissoto ar safrānu
12 €
Rissoto ar sparģeļiem
14€
PAMATĒDIENI
Balto pupiņu teīne, baklažāns, cukini, tomāts
15 €
Parmagiana, baklažāns, tomātu
15 €
Store, pastinaka biezenis,mārrutku mērce
20 €
Foreles fileja, zaļo zirnīšu biezenis, fenkeļa citrusu salāti
20 €
Krāsnī cepta kukurūzas vistiņa, spinātu - kartupeļu biezenis, buljona mērce
16 €
Liellopa Filejas steiks, sēņu-kartupeļu biezenis, demi glace mērces glazūra
27 €
Pīles krūtiņa, pastinaka un batāšu biezenis, cūku pupas, karamelizēti burkāni
23 €
Jēra karē, melnās lēcas, topinambūru biezenis, Madeiras mērce
26 €
Teļa vaigi, sezonas dārzeņi, kartupeļu krēms, sarkanvīna mērce
20 €
Lēni gatavoti cūkas filejas medaljoni, bekons, sutināti kāposti,sviestā cepti kartupeļi
18 €
DESERTI
Muižas klasika (krems brulē, mazā pavlova, zaļo ābolu kalvadosa sorberts)
12 €
Šokolādes kaislības ( trifeles, šokolādes krēms, šokolādes saldējums, mini fondāns)

Citrona tarte
9€
Baltvīnā vārītu bumbieri ar šokolādi un vaniļas saldējumu
10 €
Laima -siera kūka
9€
Muižas saldējums un sorberts
10 €

____________________________________________________________
Par alergēniem jautāt viesmīlim.

Ēdienkarte mazajiem viesiem
Dārzeņu salāti

6€
Muižas buljons ar putnu gaļas ravioli
8€
Pasta Carbonara
8€
Pasta tagliatelle ar lauku vistas krūtiņu saldā krējuma- siera mērcē
10 €
Fritētas vistas strēmelītes
8€
Cepta lauku vistas krūtiņa ar kartupeļu biezeni, glazētiem burkāniem
12 €
Pašu gatavoti kartupeļu friti
5€
Kartupeļu biezenis
5€
Saldējums
3€
Saldējuma kokteilis
3€
Plānās pankūkas ar ievārījumu un ogām
4€

