
Dzirkstošie vīni
Cofama Celebrandum Brut Cava
Xarel.lo 40%, Macabeo 40%, Parellada 20% [Catalonia/Spain] � 
Sauss dzirkstošais vīns. Gaiši dzeltenā krāsā ar noturīgiem burbulīšiem.  Aromātā un garšā 
jutīsiet briedumu, ziedus un gatavus tropu augļus, citrusus, garšvielas. Viegls, elegants un 
krēmīgs stils.

 
 0,75L
€16,60

 0,15L
€3,90

Vigna Dogarina Prosecco Extra Dry
Glera (Prosecco) [Prosecco di Treviso/Italy] � 
Dzirkstošs Prosecco vīns ar patīkamu akāciju ziedu, melones un medus smaržu, un lielisku, 
svaigu garšu.

 
 0,75L
€18.50

 0,20L
€4.99

 0,15L
€4.20

Aimery Grand CuvÉe 1531 CrÉmant De Limoux Brut
Chardonnay, Chenin, Mauzac [Languedoc, France] � 
Izsmalcināts dzirkstošais vīns, darīts pēc tradicionālās metodes. Vīna aromātā jūtamas balto 
ziedu, persiku un citrusu nianses ar vieglu riekstu un grauzdējuma notīm.

 
 0,75L
€22,95

 0,15L
€5,25

Aimery Grand CuvÉe 1531 Cremant De Limoux RosÉ
Chardonnay, Chenin Blanc, Pinot Noir [Languedoc, France] � 
Elegants un izsmalcināts dzirkstošais vīns, darīts pēc tradicionālās metodes no 70% 
Chardonnay, 20% Chenin, 10% Pinot Noir vīnogām. Vīnam raksturīga skaisti rozā krāsa un 
noturīgi burbulīši, aromātā jūtami nektarīnu, persiku un vieglas citrusu nianses ar svaigas 
brioša maizes un gradējuma notīm. Vīna garša ir lieliski sabalansēta un svaiga, ar ilgu un 
patīkamu garšas noslēgumu.

  
 0,75L
€22,95

 0,15L
€5,25

Giordano rose extra dry
Spumante [Piedmont/Italy] � 
Svaigs un augļains rozā dzirkstošais vīns. Smaržas buķetē jūtamas vieglas augļu, piparmētru, 
rozā greipfrūtu, aveņu, jaņogu un mežrozīšu notis. Garšā vīns ir atsvaidzinošs ar smalkiem un 
noturīgiem burbulīšiem. 

 
 0,75L
€20,65

 0,15L
€4,75

Riondo Ispritz
Prosecco, Aperol [Veneto/Italy]
Populārākais dzirkstošā vīna kokteilis Eiropā. Tam raksturīgs lielisks balanss starp viegli 
saldenām, maigi rūgtenām un atspirdzinošām garšas niansēm.

  
 0,75L
€17,99

 0,15L
€4,15  � 

Bellini vĪna kokteilis
Prosecco, balto persiku sula [Veneto/Italy] � 
Sastāvā ir dzirkstošais vīns Prosecco un dabīgā balto persiku sula, radot lielisku balansu starp 
reibinošu persiku aromātu un atsvaidzinošu garšu.

 
 0,75L
€18,25

 0,20L
€4.90

Vīnu karte
Vīna gads ēdienkartē un uz pudeles var atšķirties!



Šampanieši
Lallier Cuvee Brut
Pinot Noir, Chardonnay [Champagne/France] � 
Izsmalcināts un elegants šampanietis, darīts no vīnogām, kas ievāktas Grand Cru vīna dārzos. 
Šampanietim raksturīgs persiku, svaiga sviesta un medus aromāts, garša ir delikāta, viegli 
minerāla, lieliski sabalansēta ar maigām riekstu niansēm.

 
 0,75L
€43,95

 0,375L
€27.30

 0,10L
€6.75

Forget Brimont Brut Rose
Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay,  [Champagne/France] � 
Izsmalcināts un delikāts rozā šampanietis ar elegantu smaržas buķeti, kurā jūtamas gaisīgu 
kazeņu, aveņu un jāņogu notis, garšā šampanietis ir atsvaidzinošs un izcili sabalansēts. 
Forget-Brimont ir ģimenes vīna darītava, kas izkopj smalko šampanieša radīšanas mākslu jau 
6. paaudzē.

 
 0,75L
€40,95

 0,10L
€6.50

Baltvīni
Hess Chardonnay
Chardonnay [California/U.S.A.] � 
Kvalitatīvs sausais baltvīns no 100% Chardonnay vīnogām. Vīnam piemīt zaļo ābolu, melones, 
vaniļas un bumbieru aromāts, garšā jūtamas tropisko augļu, ananāsu un mango nianses.

 
 0,75L
€23,95

 0,25L
€9,25

 0,15L
€5,60

Bürgerspital Silvaner Trocken
Silvaner [Franken/Germany] � 
Atsvaidzinošs un elegants baltvīns. Tā aromātā jūtamas vieglas ziedu notis, ābolu un zaļo 
garšvielu toņi. Garšā vīns ir delikāts ar patīkamu un garu pēcgaršu.

 
 0,75L
€21,50

 0,25L
€8,30

 0,15L
€4.95

Kesselstatt Sommerpalais Riesling
Riesling [Mosel/Germany] � 
Aromātisks un atsvaidzinošs un baltvīns, kam raksturīgs elegants balanss un bagātīga 
smaržu buķete ar persiku un eksotisko augļu niansēm. Garšā vīns ir harmonisks un patīkami 
sabalansēts. Reichsgraf von Kesselstatt ir vīna darītava ar 650 gadus senām tradīcijām.

 
 0,75L
€21,95

 0,25L
€8,45

 0,15L
€5,10

KingFisher SAuvignon Blanc
Sauvignon Blanc [Malborough/New Zealand] � 
Izteiksmīgs un atsvaidzinošs baltvīns ar tropisko augļu, svaigi pļautas zāles, ērkšķogu 
smaržas buķeti un ilgstošu garšas noslēgumu.

 
 0,75L
€20,95

 0,25L
€8,10

 0,15L
€4.90

Weingut Gmeinböck GV Muschelkalk
Grüner Veltliner [Weinviertel/Austria] � 
Darināts elegants sausais baltvīns no 100% Grüner Veltliner vīnogām. Vīns ir apveltīts ar 
brīnišķīgu aromātu un struktūru, dzidru zaļi-dzeltenīgu nokrāsu, augļainu svaigumu un 
delikātu garšaugu aromātu.

 
 0,75L
€17,50

 0,25L
€6,75

 0,15L
€4,10

Vīnu karte
Vīna gads ēdienkartē un uz pudeles var atšķirties!

Izvēlies vīnu veikalā - baudi bārā!
Iegādājies jebkuru no 900 dažādiem vīniem Vīna Studijas 
veikalā, un mēs to pasniegsim baudīšanai bārā kopā ar karafi 
svaiga ūdens.
Pakalpojuma maksa: Eur 7,00, karafe ūdens - bez maksas.



Natalino Gavi La Caplana
Cortese [Piedmont/Italy] � 
Aromātisks un patīkami viegls baltvīns ar melones un zaļo ābolu smaržas niansēm. Vīna 
garša ir svaiga, kraukšķīga, labi sabalansēta ar minerālu notīm garšas noslēgumā. Vīna etiķeti 
rotā slavenā Itāļu mākslinieka Amedeo Modiljāni elegantais sievietes portrets.

 
 0,75L
€17,95

 0,25L
€6,90

 0,15L
€4,15

Le Arche Pinot Grigio Garganega
Garganega, Pinot Grigio [Veneto/Italy] � 
Izteiksmīgs un aromātisks baltvīns, tā smaržas buķetē jūtamas maigas vasaras ziedu un saldo 
mandeļu nianses, vīna garša ir lieliski sabalansēta, svaiga un kraukšķīga.

 
 0,75L
€14,95

 0,25L
€6,20

 0,15L
€4,00

Taranis Albarino D.O. Rias Baixas
Albariño [Rias Baixas/Spain] � 
Sauss baltvīns gaiši dzeltenā krāsā. Aromāts ar augustu intensitāti, Albarinho vīnogu šķirne. 
Aromātā un garšā būs jūtami tropu augļi, ziedi un citrusaugļu kokteilis. Garšā tīrs un spēcīgs 
ar labi integrētu skābumu un struktūru. Svaigs un ziedains stils. Vīnogas vāktas Condado de 
Tea subreģionā.

 
 0,75L
21,70

 0,25L
€8,30

 0,15L
€5,00

Domaine Roland Lavantureaux Chablis
Chardonnay [Chablis/France] � 
Svaigs un elegants baltvīns, tā smaržas buķetē jūtamas zaļo ābolu, citronu, laima, akāciju 
ziedu un delikātas pļavas ziedu nianses. Garšā vīns ir minerāls ar ilgstošu un patīkamu 
citrusaugļu pēcgaršu. Ģimenes vīna darītava Domaine Roland Lavantureux ir pazīstama ar 
saviem izcilas kvalitātes Chablis.

 
 0,75L
€29,95

 0,25L
€11,55

 0,15L
€6.95

Rozā vīni
Donatien Bahuaud Les Falunes Rosé d'Anjou
Gamay, Grolleau, Pineau d Àunis [Loire/France] � 
Luāras ielejā darināts sauss rozā vīns no Gamay, Grolleau, Pineau d Àunis vīnogām. Smaržā 
sajutīsiet svaigu zemeņu aromātu. Garšā, augļains, ar labu balansu. Šis vīns parāda tipisko 
Anjou reģiona minerālo fosiliju augsni.

 
 0,75L
€21,15

 0,25L
€8,25

 0,15L
€4.95

Boutinot Les Cerisiers Côtes du Rhône Rosé
Syrah, Grenache, Cinsault [Rhone/France] � 
Viegls un harmonisks rosé vīns, kas darīts no Grenache Noir, Syrah, Cinsault vīnogām. Vīna 
smaržas buķetē jūtamas svaigas sarkano ogu un mežrozīšu nianses, garšā vīns ir lieliski 
sabalansēts un ar patīkami maigu tekstūru.

 
 0,75L
€17,95

 0,25L
€6,90

 0,15L
€4,15

Chateau Beaulieu Cuvée Alexandre Rose
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Grenache, Shiraz/Syrah [Provence/France] � 
Gaiši rozā krāsā ar lielisku aromātu gammu, kurā dominē persiku, rožu, zemeņu un 
citrusaugļu notis. Sabalansētais alkohola līmenis ļauj sajust garšā svaigumu un delikātumu. 
Vīnam ir eleganta struktūra un jūtama mineralitāte.

 
 0,75L
€23,75

 0,25L
€9,10

 0,15L
€5,45

Vīnu karte
Vīna gads ēdienkartē un uz pudeles var atšķirties!



Sarkanvīni
Matsu El Picaro
Tempranillo [Toro/Spain] � 
Augstas izcelsmes BIO sarkanvīns. Tempranillo vīnogas ievāktas ar rokām no 90-gadīgiem, 
bioloģiski audzētiem vīnogulājiem. Smaržas, garšas buķetē jūtamas kazeņu un melleņu 
nianses, viegli minerāli un maigi tanīni garšas noslēgumā.

 
 0,75L
€18,50

 0,25L
€7,20

 0,15L
€4,35

Clos de Lom Garnacha
Garnacha [Valencia/Spain] � 
Sauss, intensīvs sarkanvīns, kura aromātā un garšā būs jūtamas jāņogas, upenes, avenes, 
mellenes un balzamiko. Intensīvs un augļains stils. Vīnogas šim vīnam tiek vāktas ar rokām no 
40 gadus veciem vīnogulājiem.

 
 0,75L
€24,30

 0,25L
€9,30

 0,15L
€5,60

Lornano Chianti Classico
Sangiovese [Chianti Classico/Italy] � 
Itālijā Toskānas reģionā darīts augstas kvalitātes sarkanvīns no Sangiovese vīnogām. Vīna 
smaržā jūtami nogatavojušies sarkanie augļi, plūmes, ķirši un delikāti savvaļas garšaugi. 
Garšā vīns ir svaigs un sulīgs, ar zīdainiem tanīniem un ilgstošu, patīkamu pēcgaršu. Vīns 12 
mēnešus ir izturēts Franču ozolkoka mucās un 6 mēnešus nogatavināts pudelēs. Lornano ir 
ģimenei piederoša vīna darītava, kas gatavo Chianti Classico jau kopš 1904. gada.

 
 0,75L
€23,10

 0,25L
€8,95

 0,15L
€5.40

Nittardi Ad Astra
Cabernet, Merlot, Syrah, Sangiovese [Tuscany/Italy] � 
Aromātisks, lieliski sabalansēts sarkanvīns no Toskānas, kam raksturīga ķiršu krāsa. Smaržu 
buķetē jūtami nobrieduši ķirši, upenes un kazenes. Garša ir bagātīga ar ilgstošu pēcgaršu.

 
 0,75L
€30,50

 0,25L
€11,80

 0,15L
€7,10

Ripa Di Sotto Primitivo
Primtivo [Puglia/Italy] � 
Itālijā gatavots sarkanvīns no Primitivo vīnogām. Vīnam ir bagātīga smaržu buķete ar plūmju, 
nogatavojušos zemeņu un tumšo ķiršu niansēm, garšā vīns ir harmonisks, lieliski sabalansēts 
ar saldiem, sulīgiem tanīniem. Vīns lieliski papildinās cepešus, gaļas sautējumus un izturētus 
cietos sierus. Provinco Italia 17. gadskārtējā Berliner Wein Trophy ieguvis labākās Itālijas vīna 
darītavas titulu.

 
 0,75L
€23,50

 0,25L
€9,10

 0,15L
€5.50

Chateau Grand Renom AOC Bordeaux
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot [Bordeaux/France] � 
Elegants un bagātīgs sarkanvīns ar nobriedušu ķiršu un sarkano ogu aromātu. Vīna garša ir 
izcili sabalansēta ar samtainiem tanīniem un noturīgu pēcgaršu. Chateau Grand Renom vīnus 
rekomendē pasaulē ietekmīgākais vīnu konkurss Decanter World Wine Awards.

 
 0,75L
€21,75

 0,25L
€8,45

 0,15L
€5,10

Boutinot Les Coteaux Schisteux SÉguret
Grenache Noir, Syrah [Rhone/France] � 
Elegants, labi sabalansēts sarkanvīns, darīts no vīnogām, kuras ievāktas ar rokām no 50 
gadus seniem vīnogulājiem un 22 mēnešus izturēts franču ozolkoka mucās. Tam raksturīga 
bagātīga smaržas un garšas buķete ar vieglām šokolādes, mandeļu, sarkano ogu, garšvielu 
niansēm un nobriedušiem tanīniem garšas noslēgumā. Boutinot vīni ieguvuši augstus 
novērtējumus prestižos vīnu konkursos.

 
 0,75L
€26,95

 0,25L
€10,40

 0,15L
€6,30

Vīnu karte
Vīna gads ēdienkartē un uz pudeles var atšķirties!

Izvēlies vīnu veikalā - baudi bārā!
Iegādājies jebkuru no 900 dažādiem vīniem Vīna Studijas 
veikalā, un mēs to pasniegsim baudīšanai bārā kopā ar karafi 
svaiga ūdens.
Pakalpojuma maksa: Eur 7,00, karafe ūdens - bez maksas.



MAN Bosstok Pinotage
Pinotage [Paarl/South Africa] � 
Elegants sarkanvīns, kura aromātā būs jūtamas grauzdētas kafijas, šokolādes un vaniļas 
nianses. Vīna garša vidēji piesātināta, koncentrēta un patīkami minerāla, kurā atspoguļojas 
sarkano ogu, muskatrieksta un vaniļas garšvielas notis. 

 
 0,75L
€16,95

 0,25L
€6,55

 0,15L
€3,95

Glen Carlou Pinot Noir
Pinot Noir [Paarl/South Africa] � 

Vīnam raksturīgs izteikts aveņu krāsas tonis, aromātā būs jūtamas dzērveņu, zemeņu, 
granātābolu un tumšo ķiršu ogu nianses. Garša ir sabalanesēta un jūtamas ir dzērveņu un 
plūmju nianses. Garšas noslēgumā jūtami viegli un eleganti tanīni un meža ogu buķete.

 
 0,75L
€25,50

 0,25L
€9,80

 0,15L
€5,85

Weingut Gmeinböck Zweigelt
Blauer Zweigelt [Weinviertel/Austria] � 
Vieglas struktūras, delikāts un aromātisks sausais sarkanvīns no 100% Blauer-Zweigelt 
vīnogām. Violeti sarkanīga krāsa, augļains ķiršu aromāts, svaigums un maigi tanīni garšas 
noslēgumā.

 
 0,75L
€17,50

 0,25L
€6,80

 0,15L
€4,10

Sottano Malbec
Malbec [Mendoza/Argentina] � 
Aromātisks un izteiksmīgs sarkanvīns, kas 8 mēnešus izturēts ozolkoka mucās. Vīna smaržas 
buķetē jūtamas ķiršu, plūmju, šokolādes un vaniļas notis. Garšā vīns ir lieliski sabalansēts, 
ar maigiem tanīniem garšas noslēgumā. Bodega Sottano darītie vīni regulāri saņem augstus 
ietekmīgu vīna kritiķu vērtējumus.

 
 0,75L
€21,20

 0,25L
€8,60

 0,15L
€5,00

Hess Artezin Zinfandel
Zinfandel [Mendocino/U.S.A.] � 
Šim Kalifornijas vīnam ir bagātīga smaržu buķete ar aveņu,  tumšo ķiršu un delikātu garšvielu 
niansēm no melnajiem pipariem, lakricas un krustnagliņām. Garšā vīns ir spēcīgs, augļains, 
sulīgs ar smalkiem un zīdianiem tanīniem.

 
 0,75L
€25,95

 0,25L
€9,95

 0,15L
€5,95

Peter Lehmann Layers Red
Shiraz, Tempranillo, Mourvedre Grenache [Barossa/Australia] � 
Vīns, kas darīts Barossa ielejā no Shiraz, Tempranillo, Mourvedre un Grenache šķirņu vīnogām, 
ar tam raksturīgu izteikti rubīnsarkanu krāsu, aromātā jūtamām tumšo plūmju, šokolādes un 
savvaļas melno olīvu niansēm. Vīns 7 mēnešus izturēts mazās franču un amerikāņu ozolkoka 
mucās, kas garšai piedod maigus tanīnus.

 
 0,75L
€22,50

 0,25L
€8,75

 0,15L
€5,25

Vīnu karte
Vīna gads ēdienkartē un uz pudeles var atšķirties!



Deserta vīni
Castillo de Maetierra Melante
Moscatel de Grano Menudo [Valles de Sadacia/Spain] � 
Spānijā Rioja reģionā darīts deserta baltvīns no Moscatel de Grano Menudo šķirnes vīnogām. 
Vīna buķetē jūtamas nobriedušu augļu, medus un apelsīnu miziņu aromāta nianses, vīna 
garša ir piesātināta un izteikti salda ar riekstu niansēm garšas noslēgumā. Ieteicams pasniegt 
pie zosu aknu pastētes, desertiem un kūkām.

 
 0,50L
€22.85

 0,075L
€3.95

Quinta Nova de Nossa SeÑhora do Carmo
Tinta Roriz, Touriga Franca, Touriga Nacional, 
Tinta Amarela, Tinto Cao, Tina Barroca [Douro/Portugal] � 
Bagātīgs un elegants portvīns, tā aromātā jūtamas maigas meža ogu un garšvielu notis, garša 
ir augļaina un patīkami sabalansēta. Vīna darītava Quinta Nova atzīta par vienu no deviņām 
pasaules labākajām vīna darītavām.

 
 0,75L
€30,95

 0,075L
€3.65

GRAPPA
Chardonnay NONINO
Ozolkoka mucā izturēta grappa 
no Chardonnay vīnogām 50ml € 5,10

Prosecco NONINO
Ozolkoka mucā izturēta grappa 
no Prosecco vīnogām 50ml € 5,10

Uvabianca NONINO
Grappa gatavota no īpaši atlasītām 
tradicionālajām itāļu vīnogām 50ml € 5,45

Vīnu karte
Vīna gads ēdienkartē un uz pudeles var atšķirties!

Izvēlies vīnu veikalā - baudi bārā!
Iegādājies jebkuru no 900 dažādiem vīniem Vīna Studijas 
veikalā, un mēs to pasniegsim baudīšanai bārā kopā ar karafi 
svaiga ūdens.
Pakalpojuma maksa: Eur 7,00, karafe ūdens - bez maksas.



Izvēlies vīnu veikalā - baudi bārā!
Iegādājies jebkuru no 900 dažādiem vīniem Vīna Studijas 
veikalā, un mēs to pasniegsim baudīšanai bārā kopā ar karafi 
svaiga ūdens.
Pakalpojuma maksa: Eur 7,00, karafe ūdens - bez maksas.

Dzērienu karte
Alkoholiskie dzērieni EUR

Konjaks
Hennessy V.S.O.P. 50ml 7.90
Delamain XO Pale & Dry 50ml 10.95

Armanjaks
Castarede Armagnac 1999 50ml 7.50

Degvīns
Beluga 50ml 6.00

Viskijs
Jack Daniel’s 50ml 5.50
Chivas Regal 12YO 50ml 6.50
Macallan 12YO 50ml 8.50

Rums
Don Papa 50ml 6.50

Kalvadoss
Lecompte original 3ans 50ml 4.95

Limoncello
Casal d’Emilia 50ml 3.90

Alus
Užavas alus 0,50l 4.50

Bezalkoholiskie dzērieni  EUR

Sulas
apelsīnu, ābolu   0,33l 1.50

Ūdens
Sanpellegrino [gāzēts] 0,25l 1.50 0,75l 4.00
Acqua Panna [negāzēts] 0,25l 1.50 0,75l 4.00
Karafe ūdens 0,50l 0.90 1l 1.20
Karafe ūdens ar citronu un greipfrūtu,  
papriku, svaigu gurķi 0,50l 1.20 1l 1.80

Kafija un tēja    EUR

Kafija
Melna    2.60
Ar pienu    2.80
Espresso    2.60
Kafija Latte    3.50
Capuccino    3.50

Ronnefeldt tējas
Earl Grey   0,25l 3.50
Cream Orange   0,25l 3.50
Saldo ogu tēja   0,25l 3.50
Jasmīnu tēja   0,25l 3.50
Greenleaf   0,25l 3.50
English Breakfast   0,25l 3.50
Fitnesa tēja   0,25l 3.50

Svaigās tējas 
Svaigu piparmētru tēja   0,25l 4.50
Ingvera tēja   0,25l 4.50

Medus    0.50
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