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C O C K T A I L
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Veltīts Latvijai un Rīgas Klusajam centram.
Kokteiļi pagatavoti iedvesmojoties no Rīgas Klusā centra namu jūgendstila,
tā tēliem un 20 gs. sākuma ievērojamu rīdzinieku darbiem, no dažādām savas
darbības nozarēm.

Alberta iela 2a. Jesaja Berlins (1909 - 1997). Filozofija.Vēsture
Alberta iela 4. Mihails Eizenšteins (1867-1921). Arhitektūra. Būvniecība
Alberta iela 12. Janis Rozentāls (1866-1917). Painting
Strēlnieku iela 4a. Georgs Armitsteds (1847-1912). Politika.Bizness
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Elizabetes iela 10b, Sievietes tēli jūgendstilā. Opera. Māksla
Antonijas iela 12. The Left Door Bar
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Elizabetes 10b

Jesaja Berlins
1909–1997
Alberta ielā 2a, ēkā tieši pretī bāram, atrodas ebreju izcelsmes britu filozofa un vēsturnieka Jesajas Berlina dzimtās mājas.
Viņš ne tikai dzimis un mācījies Rīgā, palīdzējis dibināt Oksfordas Vulfsona koledžu un bija tās prezidents un Oksfordas
Universitātes profesors, bet arī strādājis Britu informācijas dienestā Ņujorkā un britu vēstniecībās Vašingtonā un Maskavā, kā
arī bijis Britu akadēmijas prezidents.
Viņa eseja “Divas Brīvības” (Two Concepts of Liberty) būtiski ietekmēja liberālās filozofijas virziena attīstību – viņa pozitīvās
un negatīvās brīvības nodalījums ir izejas punkts tālākām teorētiskajām diskusijām par politiskās brīvības nozīmi un vērtību.
Šī ideja kļuvusi par iedvesmas un pētījumu avotu daudziem citiem filozofiem.
		

K O K T E I Ļ I
Ambassador

275 ml
Bombay Sapphire džins
melnās tējas tanīns
krēmīgs viegls citruss
nogatavojusies dzirkstoša plūme

10€

Two Liberties

130 ml
Absolut Elyx vodka
žāvēti augļi ar vieglu ozola aromātu
zāļu un tropisko augļu balanss

11€

Fox and Hedgehog

235 ml
Havana Club 7 rums
krēmīga cukurniedre un maigs kafijas
rūgtums
persiku ziedu saldums
mandeles un valrieksti

10€

Deep Emotions
100 ml
Gentleman Jack viskijs
žāvēti augļi un rieksti
viegla upenes nots

10€

Choosing is Hell

145 ml
Bulldog džins
tumšās meža ogas
sarkanais apelsīns un genciāna
saknes rūgtums ar saldu noti

11€

Mihails Eizenšteins
1867–1921
Alberta ielā 4 atrodas viselegantākā un mākslinieciski visoriģinālākā eklektiski dekoratīvā jūgendstila ēka, kuru projektējis
Mihails Eizenšteins.
Dzīvojis Rīgā no 1897. gada, viņš bija Rīgas jūgendstila spilgtākais arhitekts novators. Arhitektūra bija viņa aizraušanās brīvajā
laikā no pamatdarba valsts ierēdniecībā.
Viņš ir slavens ar saviem ārišķīgajiem jūgendstilā projektētajiem namiem, kuru dēļ laika biedri viņu iesauca par “trako
konditoru”. Viņa projektiem raksturīga dekorativitāte, neparastas logu ailu formas, lieli sieviešu galvu apveidi, spilgtu glazētu
ķieģeļu vai keramikas plākšņu ielaidumi, stikla un metāla plāksnītes, lieki augšējie stāvi u. tml. Eizenšteins ir projektējis
vairākus Alberta, Strēlnieku un Elizabetes ielas namus.
			

bezalkoholiskie

K O K T E I Ļ I
Eclectic Line

200 ml
Seedlip Spice 94
pikants kadiķis un ingvers
dzirkstoši kafijas ķirši

8.50€

The Muse

200 ml
Sulīgas svaigas avenes
Rūgtens citruss un krēmīga agave

7€

Roman Style

110 ml
Seedlip Spice 94
ar rūgtajām eļļām bagātīgs citruss
viegli pikants sarkanvīna tanīns
svaigs apelsīnu aromāts

8.50€

Posh

200 ml
Seedlip Garden 108
saldas kraukšķigas zirņu pupiņas
bazilika, rozmarīna un timiāna
garšvielas un dzirkstoši apiņi
svaigi pļauta zāle

8.50€

Western influence
260 ml
sāļains un rūgtens citruss
kūpināts saldums

7€

Janis Rozentāls
1866–1916
Alberta ielas 12. nama 9. dzīvoklī (kur tagad atrodas muzejs) ir dzīvojis Janis Rozentāls – viens no latviešu nacionālās
profesionālās tēlotājmākslas pamatlicējiem. Viņš bija viens no pirmajiem nacionālpatriotiem, kas aicināja mākslā attēlot
tautas dzīvi, tādējādi apvienojot praktisko ar novatorisko un modinot tautā interesi par tēlotājmākslu. Viņa daiļrade aptver
plašu mākslas virzienu spektru – no nacionālā romantisma līdz jūgendstila un simbolisma darbiem, kuriem raksturīgs
teiksmains sižets un jūgendisks kolorīts. Par sevišķi izcilu jūgendstila paraugu Rozentāla mākslā uzskata darbu “Princese ar
pērtiķi” (1913).		

K O K T E I Ļ I
After the Church

130 ml
Churchill’s LBV portvīns
Japāņu umešu augļu skābums
kūdrainas saldas garšvielas

10€

Ellie

205 ml
Beefeater džins
ziemas garšvielas un augi
dzirkstošs rozmarīns un meža ogas

Princess with a
Monkey

120 ml
Monkey 47 džins
salds rozīņu aromāts
karamelizēti apelsīni, medus, kadiķu
sausums un eksotiskie augļi

9€

11€

Teatime

140 ml
Havana Club 7 rums
bergamots
viegls šokolādes pieskāriens
kraukšķīgs dzeltenais ābols

10€

Arcadia

250 ml
Gubernador Pisco brendijs
unikāls peru ziedu aromāts
viegls vīnogu ķermenis
tropiskie augļi
burbuļi un svaigs skābums

9€

Džordžs Armitsteds
1847–1912
Namā Strēlnieku ielā 4a – vienā no jūgendstila krāšņākajiem paraugiem – ir dzīvojis Džordžs Armitsteds, kurš bija Rīgas
pilsētas galva jeb mērs no 1901. līdz 1912. gadam.
Šis britu izcelsmes Rīgas goda pilsonis bija inženieris un uzņēmējs. Viņa vadības laikā notika straujākā Rīgas attīstība, kuras
ietvaros tika veikta Alberta, Strēlnieku un Elizabetes ielu apbūve un īpaša uzmanība tika pievērsta sociālajām vajadzībām. Rīga
kļuva par Eiropas nozīmes lielpilsētu.
Džordžu Armitstedu rīdzinieki atzinuši par vienu no visu laiku izcilākajiem Rīgas saimniekiem.

K O K T E I Ļ I
Electric Pioneer
140 ml
Olmeca Alto blanco tekila
Maraska ķirši
saldskābas vīnogas
sudraba sniegs

10€

George’s Medicine

140 ml
Bacardi Carta Blanca rums
dūmots augļu un melnās šokolādes
aromāts
5 kontinentu augi
laims, kanēlis, dzrikstošs ingvers

11€

Rusty Brick Lane
100 ml
Naked Grouse viskijs
Citrusīgs sarkanvīna tanīns
Rūgteni saldi apelsīni
citrons

9€

Markets & Gardens

100 ml
Bulldog džins
Four Roses Small Batch viskijs
vaniļa un citrusu augi
rožūdens, genciāna sakne, anīs un
apelsīnu rūgtenums

10€

Lord Mayor

92 ml
Beefeater 24 džins
muskata vīnogu pieskāriens
viegli dūmakains
maigs šokolādes rūgtums

10€

Jeļena Bulgakova
1893–1970
Vīlandes ielā 1 atrodas viens no mūsu slavenā jūgendstila paraugiem – koķeti grezns, reljefiem dekoriem rotāts nams ar
piemīlīgu tornīti, kurā ir dzimusi un augusi Jeļena Bulgakova. Viņa bija tulkotāja un romāna “Meistars un Margarita” autora
Mihaila Bulgakova trešā sieva, kura kļuva par prototipu slavenākajai un neatvairāmākajai raganai krievu literatūrā. Jeļena
Bulgakova kļuva par rakstnieka sievu 1932. gadā, un viņas dzīve vairs nebija atdalāma no romāna iztēles pasaules – ne vien
tāpēc, ka tieši viņa bija tā, kura drukāja rakstnieka diktēto romānu, bet arī tāpēc, ka, lielā mērā pateicoties tieši viņas pūliņiem,
tas pirmoreiz tika izdots 1960. gadā.
		

K O K T E I Ļ I
Deal with the Devil

180 ml
Bulleit burbona viskijs
ass sarkanais apelsīns
sauss un pikants citrona piesitiens

10€

Everything Will Turn
out Right, the World Is
Built on It!

10€

155 ml
Naked Grouse viskijs
maigi eksotiskie augļi
zaļā citrona un piena oolung tējas
aromāts, sāļa mandeļu karamele

The Master

104 ml
Zacapa 23 solera rums
saldi nogatavojušies augļi un spēcīgs
ķermenis, augu rūgtums, dūmakains
tanīns, neliela anīsa nots

12€

Bulgakov’s Margarita

175 ml
Don Julio reposado tekila
sulīgs un bagātīgs
salds, nedaudz sauss un ar citrusu
pieskārienu
krēmīgs saldskābs

12€

100 Kings Ball Punch

180 ml
Zacapa 23 solera rums
pikanta šokolāde
maigs zaļais citrons
Etiopijas kafijas augļainums
krustnagliņas, greifrūta un tonka pupiņas
notis

11€

Operas dīvas

K O K T E I Ļ I

Rīgas jūgendstila fasāžu apdarē bagātīgi atspoguļots sievietes tēls. Saskaņā ar nostāstiem un leģendām tās ir gan mistiskas
dievietes, gan konkrētas personas, kuras savaldzinājušas ēku īpašniekus, arhitektus, būvniekus un, protams, arī mūs – bāra
darbiniekus, kuri vēro tās ik dienu! Bieži vien tās bija Rīgas operu un baleta uzvedumu solistes un prīmas, kuras pateicībā
un cieņā tika iemūžinātas ēku fasādēs. Vislielākie un, mūsuprāt, izteiksmīgākie sieviešu tēli atrodami virs jumta dzegas
Elizabetes ielā 10b, tiem blakus attēlots pāvs kā krāšņuma simbols un čūskas kā uzmanības un viltības simboli, kā arī
dusmīgas bruņinieku galvas, kuras šis skaistules sargā!
			

Zenta and the Flying
Dutchman

135 ml
Beefeater džins
viegls priežu pumpuru un melnās tējas
aromāts, viegls skābums ar saldenu noti

9€

Diva

95 ml
Martell VS konjaks
GH Mumm šampanietis
zāļains sarkanvīna tanīns
rožu ziedu aromāts
greipfrūts, kraukšķīgi minerāļi

11€

Fidelio’s Martini

110 ml
Mezkāls
Dūmakaina agave un svaigi augļi
smalks plūškoka ziedu aromāts

12€

Desdemona and Othello
210 ml
Havana Club 3 rums
Saldi ķirši un karamelizēts citrons
nogatavojies saldais ābols
vidusjūras augi

9€

Tiki Harmony

160 ml
Havana Club 3 rums
Krēmīga Arabica kafija
tropisko augļu izlase
angelika saknes, kardamona un melno
valriekstu aromāts

scan here

9€

