
IZCILI BURGERI
AR LATVIJAS LIELLOPU GAĻU!

Pievieno burgeram fritētus kartupeļus,
dzērienu un mērci tikai par  3,00 €

komplektā ietilpst: fritēti KLASISKIE kartupeļi (100 gr),
KRĒJUMA ZAĻUMU mērce, dzēriens 1,50 eiro vērtībā

KLASISKAIS BURGERS (1.,3.,7.,10.)  6,50 €
liellopa gaļas kotlete, maize, burgera mērce, salāti, 
marinēts gurķis, tomāts, sarkanie sīpoli

SIERA BURGERS (1., 3., 7., 10.)  7,00 €
liellopa gaļas kotlete, čedars, maize, burgera mērce, 
salāti, marinēts gurķis, tomāts, sarkanie sīpoli

PIKANTAIS BURGERS (1., 3., 7.,10.)  6,50 €
liellopa gaļas kotlete, maize, burgera mērce, 
halapenjo pipari, salāti, marinēts gurķis, tomāts, 
sarkanie sīpoli

BBQ BURGERS (1., 3., 7., 10.)  7,00 €
liellopa gaļas kotlete, maize, burgera mērce, BBQ mērce, 
bekons, salāti, marinēts gurķis, tomāts, sarkanie sīpoli

SICĪLIJAS BURGERS (1., 3., 7., 10.)  7,50 €
liellopa gaļas kotlete, ciabata, burgera mērce, 
mocarella, pesto, balzamiko, rukola, salāti, 
marinēts gurķis, tomāts, sarkanie sīpoli

VISTAS BURGERS (1., 3., 7., 10.)  7,50 €
grilēta vistas fi leja, ciabata, burgera mērce, rukola, 
pesto, balzamiko, salāti, marinēts gurķis, tomāts, 
sarkanie sīpoli

ASAIS VISTAS BURGERS (1., 3., 7., 10.)  7,50 €
grilēta vistas fi leja, ciabata, burgera mērce, halapenjo 
čili mērce, salāti, marinēts gurķis, tomāts, sarkanie 
sīpoli

CĒZARA VISTAS BURGERS (1., 3., 4., 7., 10.)  7,50 €
grilēta vistas fi leja, ciabata, burgera mērce, 
cēzara mērce, bekons, salāti, marinēts gurķis, 
tomāts, sarkanie sīpoli

PLIKAIS BURGERS* (7.)  7,50 €
liellopa gaļas kotlete, salāti, rukola, marinēts gurķis, 
tomāts, sarkanie sīpoli, svaigi dārzeņi, pesto, 
balzamiko

* iespēja pagatavot ar vistas fi leju vai veğetāro kotleti

VEĢETĀRAIS vai 
VEGĀNAIS BURGERS (1., 3., 7., 10.)  7,00 €

turku zirņu, sīpolu un zaļumu kotlete, ciabata, 
burgera mērce, tahini mērce, salāti, marinēts gurķis, 
tomāts, sarkanie sīpoli, sīpolu gredzens

PLUCINĀTAS CŪKGAĻAS
BURGERS (1., 3., 7., 10.)  6,50 €

plucināta cūkgaļa,burgera mērce, maize, BBQ mērce, 
salāti, marinēts gurķis, tomāts, sarkanie sīpoli

Vai zināji, ka burgers ar liellopa gaļu vislabāk garšo vidēji cepts?
Ja tomēr vēlies labi ceptu, veicot pasūtījumu, pasaki viesmīlim!

PICAS
KLASISKĀ MARGARITA (1., 7.)  8,00 €

tomātu biezenis, tomāti, mocarella, bazilika pesto, 
rukola, cietais siers

QUATTRO FORMAGGI (1., 7.)  10,00 €
tomātu biezenis, mocarella, čedars, zilais siers, 
cietais siers

GRIEĶU (1., 7.)  10,50 €
tomātu biezenis, mocarella, grilēti dārzeņi, tomāti, 
sīpoli, feta, olīvas, rukola

PEPERONI un BEKONA (1., 7.)  9,00 €
tomātu biezenis, peperoni, bekons, 
marinēti  šampinjoni, sarkanie sīpoli, mocarella

BURGERA (1., 3., 7., 10.)  11,00 €
tomātu biezenis, liellopa gaļa, bekons, sarkanie sīpoli, 
marinēts gurķis, mocarella, krējuma zaļumu mērce

PIKANTĀ (1., 3., 7., 10.)  11,00 €
tomātu biezenis, bekons, liellopa gaļa, sarkanie sīpoli, 
halapenjo pipari, marinēti šampinjoni, mocarella, 
krējuma zaļumu mērce

CĒZARA (1., 3., 4., 7., 10.)  12,00 €
tomātu biezenis, vistas fi leja, bekons, cēzara mērce, 
romiešu salāti, mocarella, cietais siers

VISTAS KEBABA (1., 7.)  10,50 €
tomātu biezenis, vistas kebaba gaļa, jogurta un 
garšaugu mērce, sīpoli, lombardi pipari, mocarella, 
kebaba mērce

KŪPINĀTAS VISTAS un BEKONA (1., 3., 7., 10.)  10,50 €
tomātu biezenis, mocarella, kūpināta vista, bekons, 
marinēti šampinjoni, sīpoli, krējuma zaļumu mērce

HAVAJIEŠU PICA (1., 7.)  10,50 €
tomātu biezenis, mocarella, vistas gaļa, bekons, 
ananāss, peperoni

KEBABS
VISTAS kebabs
ar fritētiem kartupeļiem (3., 7., 10.)  8,50 €

vistas kebaba gaļa, svaigi salāti un dārzeņi, jogurta 
un garšaugu mērce, lombardi pipari, fritēti kartupeļi, 
BBQ mērce

RIBIŅAS
CŪKGAĻAS ribiņas pikantā mērcē (7., 10.)  13,00 €

500 g cūkas ribiņu, kartupeļu daiviņas, svaigi dārzeņi 
un salāti, pesto, balzamiko, krējuma zaļumu mērce

SALĀTI
CĒZARA salāti
ar grilētu vistas fi leju (1., 3., 4., 7., 10.)  7,50 €

romiešu salātu lapas, cēzara mērce, cietais siers, 
grauzdiņi, grilēta vistas fi leja

CĒZARA salāti ar bekonu (1., 3., 4., 7., 10.)  7,50 €
romiešu salātu lapas, cēzara mērce, cietais siers, 
grauzdiņi, karsti kūpināts bekons

CĒZARA salāti ar panko panētām
tīģergarnelēm (1., 2., 3., 4., 7., 10.)  9,50 €

romiešu salātu lapas, cēzara mērce, cietais siers, 
grauzdiņi, fritētas panētas tīģergarneles

CAPRESE (7., 8.)  7,50 €
tomāti, rukola, mocarella, bazilika pesto, jūras sāls, 
pipari, balzamiko

GRIEĶU salāti (7., 8.)  8,00 €
svaigi dārzeņi, zaļumi, olīvas, feta, pesto, balzamiko

ZAĻIE salāti ar grilētiem dārzeņiem,
falafelu un tahini mērci* (7., 8.)  9,50 €

svaigi zaļumi, dārzeņi, pesto, balzamiko, 
turku zirņu falafels, tahini

* iespēja pagatavot vegānus salātus

FRITĒTI KARTUPEĻI 
UN UZKODAS

Fritēti KLASISKIE kartupeļi  3,50 €
Fritēti SALDIE kartupeļi  4,00 €
Fritētas KARTUPEĻU DAIVIŅAS  3,75 €
Fritēti KARTUPEĻI ar NAGETIEM (1.)  4,75 €
BUFALO VISTU spārniņi (1.)  7,00 €

350 g panēti vistu pusspārni ar pikantu čili un BBQ mērci

SĪPOLU GREDZENI ar krējuma
zaļumu mērci (1., 3., 10.)  4,50 €

panēti sīpolu gredzeni 13 gab., krējuma zaļumu mērce
* iespēja pagatavot ar vegāno majonēzi

Fritētas TĪĢERGARNELES panko panējumā
ar saldo čili majonēzi (1., 2., 3., 10.)  8,50 €

tīģergarneles 10 gab., saldā čili jogurta majonēze

DESERTI
Siltā ŠOKOLĀDES LAVAS KŪKA
ar saldējumu (1., 3., 6., 7., 8.)  5,00 €
PEKANRIEKSTU UN KARAMELES braunijs
ar saldējumu (1., 3., 6., 7., 8.)  5,00 €
SILTA BEĻĢU VAFELE
ar saldējumu (1., 3., 7., 8.)  4,50 €
SALDĒJUMU izlase
ar deserta mērci (3., 7., 8.)  4,50 €

NETĪRIE FRĪ 
KARTUPEĻI

NETĪRIE FRĪ
AR PLUCINĀTU CŪKGAĻU (1., 3., 7., 10.)  8,50 €

fritēti kartupeļi, čederas siers, 
krējuma zaļumu mērce, plucināta cūkgaļa, 
BBQ mērce, halapenjo čili mērce, cepti sīpoli

NETĪRIE FRĪ AR LIELLOPA GAĻU (1., 3., 7., 10.)  8,50 €
fritēti kartupeļi, čederas siers, krējuma zaļumu 
mērce, liellopa gaļa, BBQ mērce, cepti sīpoli

NETĪRIE FRĪ AR VISTAS GAĻU (1., 3., 7., 10.)  8,50 €
fritēti kartupeļi, čederas siers, kebaba mērce, 
vistas gaļa, BBQ mērce, tomātu salsa, cepti sīpoli

VEGĀNIE NETĪRIE FRĪ (1., 10.)   10,00 €
fritēti kartupeļi, vegānais čederas siers, vegānā saldā 
čili majonēze, fritēti avokādo, tomātu salsa, 
BBQ mērce, cepti sīpoli

MĒRCES
KRĒJUMA ZAĻUMU (3., 10.)  1,00 €
SALDĀ ČILI MAJONĒZE (3., 10.)          1,00 €
SALSA         1,00 €
VEGĀNĀ MAJONĒZE (10)         1,00 €
BBQ          1,00 €
SALDĀ ČILI         1,00 €
KEČUPS Hellmans         0,50 €

Ēdieni var saturēt alergēnus:
1. lipeklis, 2. vēžveidīgie, 3. olas, 4. zivis, 5. zemesrieksti,
6. soja, 7. piens, 8. rieksti, 9. selerija, 10. sinepes

 laktoveģetāri ēdieni vegāni ēdieni

Lūdzu, veikt pasūtījumu un apmaksu pie bāra!
Iepakojums ēdienu līdzņemšanai no 0,25 € līdz 0,50 €

@burgers66_ Cenas spēkā no 2023. gada janvārawww.burgers66.com

Ragana 
20007776

Baldone 
20066611

Salaspils 
25766166

Līgatne 
20466600

Par dienas
speciālo piedāvājumu

jautā viesmīlim!


