
 

 

 
 

 

RESTORĀNA „BENJAMIŅŠ”  
RUDENS SEZONAS ĪPAŠAIS ĒDIENKARTES PIEDĀVĀJUMS 

 
 
 

UZKODAS UN SALĀTI 
 

Kartupeļu rosti ar mazsālītu lasi, svaigā siera – laima krēmu un zaļumiem 
8,50 EUR (4,7) 

 

„Cēzara” salāti ar plāniem maizes grauzdiņiem un Parmezāna sieru 
6,50 EUR (1,3,4,7,10) 

 

„Cēzara” salāti ar plāniem maizes grauzdiņiem un grilētu cāļa gaļas krūtiņu 
8,00 EUR (1,3,4,7,10) 

 

„Cēzara” salāti ar plāniem maizes grauzdiņiem un ķiploku sviestā ceptām tīģergarnelēm  
12,00 EUR (1,2,3,4,7,10) 

 
ZUPAS 

 

Liellopu gaļas gulašzupa ar zaļajām pākšu pupiņām un svaigiem zaļumiem  
8,00 EUR 

 

Krāsnī ceptu ķirbju krēmzupa ar ķirbju sēklām, čili – kaltēto tomātu eļļu 
 un zeltainu bagetes tostu ar Brie sieru 

 6,00 EUR ( 7) 
 

PAMATĒDIENI 
 

Zivju buljonā vārīta stores fileja ar siera mērci  
13,50 EUR ( 4, 7 ) 

 

Krāsnī cepta doradas fileja ar "Vierge" mērci  
11,00 EUR ( 4 ) 

 

Čili - piparmētru marinādē izturētas jēra gaļas ribiņas ar Demi glase mērci  
15,00 EUR (1,7,9) 

 

Liellopu „Black Angus”( 200gr.) burgers ar tomātiem, karamelizētiem sīpoliem,  
marinētu gurķi, kūpinātu Čedara sieru un tartar mērci 

 9,5 EUR (1,3,7) 
 

Cāļa gaļas krūtiņa BBQ marinādē, apcepta ar bekonu un Čedara sieru,  
pasniedz ar sarkanvīna - rozā piparu mērci 

 7,50EUR (1,7,9) 
 

Pasta "Panciotti" ar ceptiem ķiršu tomātiem, bazilika pesto un Gran Moravia sieru 
 8,00 EUR ( 1,3,6,7 ) 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

PIEDEVAS PIE PAMATĒDIENIEM  
 

Kartupeļu – siera sacepums „Gratin dauphinois”  
2,50 EUR (1,3,7,9) 

 

Grilēti dārzeņi 
2,50 EUR 

 

Svaigo lapu salāti ar dārzeņiem un citronu - olīveļļas mērci 
2,50 EUR 

 

Frī kartupeļi 
2,50 EUR 

 
SALDIE ĒDIENI 

 

Šokolādes fondants ar upeņu sorbertu un svaigām ogām 
6,50 EUR (1,3,6,7) 

 
Ābolu - dzērveņu krambls ar vaniļas saldējumu un svaigām ogām 

 6,50 EUR ( 1,3,7) 
 
ALERGĒNU KLĀTBŪTNE ĒDIENOS 

 

1 - Graudaugi, kas satur lipekli (glutēnu)  
2 - Vēžveidīgie un to produkti  
3 - Olas un to produkti  
4 - Zivis un to produkti  
5 - Zemesrieksti /  
6 - Sojas pupas un to produkti  
7 - Piens un tā produkti  
8 - Rieksti  
9 - Selerijas un to produkti  
10 - Sinepes un to produkti  
11 - Sezama sēklas un to produkti  
12 - Sēra dioksīds un sulfīti  
13 - Lupīna un tās produkti  
14 - Gliemji un to produkti  

 

Precīzāku informāciju par norādītajiem alergēniem ēdienos lūdzam jautāt viesmīlim 

 
 


