
Austeres un kaviārs

La Luna 6 Tia Maraa 6
Aveņu mignonette |Lāču  maizes zaļumu sviests Aveņu  mignonette |Lāču  maizes zaļumu sviests

Stores ikri                                      | 50 g | 80 Gaļas un siera uzkodu plate 20
Mini pankūkas |paipalu olas| tecināts krējums 
|sīpols |citrons

(Divām personām)

Aukstās uzkodas

Sarkanās garneles 18 Tunzivs tartars 16
Burrata  siers| āboli | zemenes |nori |Tare  mērce Lauku ola |avokado | tapioka |juzu sezams

| Argentīna | | Maldīvu salas |

 Burrata 15 Putots kazas siers 12
Baklažāns | Pistācijas | Trifeļļu eļļa | Indiju riekstu 
krems 

Kūpinātas bietes |cidonijas | estragons| mārrutki

Aitas piena Burrata 30 | Latvija|

Karaliskā makrele Hamachi 18 Langustīns 34
Moivas kaviārs | gurķis | līčija | melone Unagi zutis |pālijas kaviārs |lauku ola |ķirbis | 

fenhelis

| Japāna | | Norvēģija |

Strausa tartars 17 Sālīts briedis 18
Karijā marinēti gurķi | won-ton | ceptu ķiploku aioli Džinā marinēts | Taro sakne | Ume plūmes | Āzijas 

bbq mērce 
| Latvija | | Latvija|

Lūdzam informēt viesmīli, ja jums ir kāda ēdienu 
nepanesamība Visas cenas norādītas eiro ar PVN

Iepazīsties ar restorānu WHITEHOUSE 

Stāsts par WHITEHOUSE - tas ir stāsts par atmosfēru, Eiropas un Āzijas virtuvēm, kas tandēmā ar lieliskiem vīniem, 
aizved uz elpu aizraujošu gastronomisku ceļojumu. Mūsu WHITEHOUSE komandas misija - radīt neaizmirstamu kulināro 
pieredzi un sajūtas katram mūsu viesim, lai ikvienam būtu vēlme šeit atgriezties atkal un atkal, katru reizi baudot jaunu, 

neaizmirstamu garšu piedzīvojumu.
Kā gleznā - katrs krāsas triepiens un simfonijā - katrs instruments, mēs kopā strādājam pie tā, lai uzburtu maltīti, kuras 

garšas un estētika pārsteigs ikvienu.
 Restorānā WHITEHOUSE viesis ienāk kā jaunā pasaulē un piedzīvo skaistumu – daili interjerā, skatā pa logu, savā 

vīna vai kokteiļa glāzē un, visbeidzot, ēdienā, ko pasniedzam ar izcilu rūpību.
Mūsu sapnis - būt vietai, kur piemirstās pasaulīgās lietas un notikumi.



Karstās uzkodas

Ziedkāposts 14 Jūras ķemītes         25
Zaļie griķi |riekstu granola |siera - melno trifeļu 
mērce

Stores kaviārs |hollandaise mērce| jūras zāles

| Norvēģija |

Jūras velšu zupa 18 Foie Gras 30
Sarkanās garneles |mīdijas |kalmāri | lasis |menca Sēnes |brioche | lācenes |smiltsērkšķi

| Francija |

Menca Japāņu sakē panējumā 12 Risotto 29
Taizemes rīsi | Okinawa spināti |                       
ume  sezama sēklas

Astoņkājis |Ghost garneļu XO |24 karātu zelts | 
trifeļu mērce

| Islande|

Pamatēdieni

Čīles jūras asaris 47 Store 28
Vongule mīdijas |saldais kartupelis |miso |kolrābis 
|Beurre Blanc

Sarkanās Argentīnas garneles | burkāni 
|ziedkāposti |burkānu Beurre Blanc

| Latvija |

Jērs 38 "Apple Pork " 28
Topinambūrs |chipotle | sarkanvīns Mazsālīts gurķis | kartupeļi |kāposti |              

Chorizo  krēms

| Jaunzēlande | | Vācija |

Barbary pīles krūtiņa 28 Liellopa Picanha 32
Bietes, ķirši |tumšā šokolāde | tecināts krējums | 
sarkanvīna – konjaka mērce

Vīnogu lapas | kus kus | japāņu omlete| persiki 
|sarkanvīna – konjaka mērce

| Francija | | Vācija |

Tunča Steiks 28 Rib Eye Steiks                                  250/300 36/40
| Maldīvu salas | | Argentīna |

  

Piedevas

Pašu gatavoti fritēti kartupeļi 7 Burkāns 9
Trifeļu sviests|ķiploku aioli Sezama sēklas| Grieķu jogurts | Garšaugi 

Kāposti 9
Mandeles| Citronu- ķiploku konfit 

Lūdzam informēt viesmīli, ja jums ir kāda ēdiena 
nepanesamība Visas cenas norādītas eiro ar PVN


