
 

 
Piedāvājam banketu zāli STRADIVARI bēru mielastiem no 40 līdz 130 personām. 

 
Ēdienkartēm no 15 Eur uz personu cenā iekļauts : 

*** Banketu zāle līdz 3 stundām BEZ MAKSAS; 
*** nav korķa naudas, ir atļauti savi alkoholi; 
*** ērta bezmaksas auto novietošana uz piebraucamās ielas; 
*** galda klāšana, galdautu noma, trauku komplekti, viskija, vīna un degvīna glāzes, siltā 
ēdiena pasniegšana, kafijas galda servēšana. 

Atrašanās vieta – Rīga, Ugāles iela 21 ( Pārdaugava)   

 

Vairāk info šeit:  https://banketuserviss.lv/banketi-galdu-klasana/beru-mielasti/ 

 

 

BĒRU MIELASTS 

Ēdienkarte Nr.1 

 15,05 Eur uz personu 
*Cenā iekļauts: pusdienu galda servēšana ar galdautiem, trauku komplekts uz personu, viskija, 

vīna un degvīna glāzes, siltā ēdiena pasniegšana, kafijas galda servēšana.* 

Minimālais apjoms 40 personas 

 

*** 

Buljons (150ml)  

Buljona pīrādziņš (30gr) 

Mazā šokolādes ruletīte (35gr) 

Vārīti kartupeļi ar dillēm (120gr) 

Karstā sēņu mērcīte ar svaigiem zaļumiem (50gr) 

Cūkgaļas kotlete ( 1 gab) (75gr) 

Klasiskā c/g karbonāde ( 1 gab) (75gr)   

Pikantie cepeša salāti (100gr) 

Cēzara salāti ar tītara fileju (100gr) 

Gaļas plāte Deluxe (50gr)  

* Ar aprikozēm un tumšajām plūmēm pildītas  ruletes, pasniegtas sezama sēklās 

un zaļumos; 

* Dažādas auksti un karsti kūpinātas, maigas un pikantas, gaļas šķēles un 

sēkliņās vītināts salamī. 



 

Siera plāte Deluxe (50gr)  

* Dažādi sieru kubiņi (pikantie, ar zaļumiem, papriku, kūpinātie u.c.); 

* Garšaugos noturētas Mocarellas bumbiņas; 

* Brī un DorBlue. 

 

Kafija ar piedevām pasniegta termosā (200ml)  

Ūdens ar citrusaugļiem (150ml) 

 

BĒRU MIELASTS 

Ēdienkarte Nr.3 

 19,05 Eur/uz personu 

*Cenā iekļauts: pusdienu galda servēšana ar galdautiem, trauku komplektu uz personu, viskija, 

vīna un degvīna glāzēm, siltā ēdiena pasniegšana, kafijas galda servēšana.* 

Minimālais apjoms 40 personas 

*** 

Buljons (150ml)  

Buljona pīrādziņš (30gr) 

Mazā šokolādes ruletīte (35gr) 

Klasiskā cūkgaļas karbonāde (75gr)   

Vistas fileja ar terijaki mērci un sezama sēkliņām (75gr)  

Vārīti kartupeļi ar dillēm (120gr)   

Karstā sēņu mērcīte ar svaigiem zaļumiem (50gr)  

Dārzeņu plate ar krējuma mērcīti (125gr)  

Pikantie cepeša salāti (125gr)   

Cēzara salāti ar tītara fileju (100gr)  

Gaļas uzkodu plāte:  

* Mini kotletīte sezama sēkliņās ar zaļo olīvu uz iesmiņa, pārlietas ar saldskābo Chilli mērci; 

* Graudu maizīte ar spinātu kremu kraukšķīgu vistas krūtiņu un ananāsu; 

* Sāļais groziņš ar šķiņķi, sīpoliem un kausētu sieru cepts cepeškrāsnī; 

* Kūpinātas gaļas tūtiņa ar marinētu šampinjonu; 

* Kanapē ar Filadelfijas siera masu, salami un kornišonu. 



 

Siera plāte Deluxe (50gr)  

* Dažādi sieru kubiņi (pikantie, ar zaļumiem, papriku, kūpinātie u.c.); 

* Garšaugos noturētas Mocarellas bumbiņas; 

* Brī un DorBlue. 
 

Ūdens ar citrusaugļiem (150ml) 

Kafija un tēja ar piedevām pasniegta termosā (200ml)  

BĒRU MIELASTS 

Ēdienkarte Nr.3 

 22,30 Eur/uz personu 

*Cenā iekļauts: pusdienu galda servēšana ar galdautiem, trauku komplektu uz personu, viskija, 

vīna un degvīna glāzēm, siltā ēdiena pasniegšana, kafijas galda servēšana.* 

Minimālais apjoms 40 personas 

*** 

Buljons (150ml)  

Buljona pīrādziņš (30gr) 

Mazā šokolādes ruletīte (35gr) 

Klasiskā cūkgaļas karbonāde (75gr)   

Vistas fileja ar terijaki mērci un sezama sēkliņām (75gr)  

Vārīti kartupeļi ar dillēm (120gr)   

Karamelizēti sautētie kāposti (100gr)   

Karstā sēņu mērcīte ar svaigiem zaļumiem (50gr)  

Dārzeņu plate ar krējuma mērcīti (125gr)  

Pikantie cepeša salāti (125gr)   

Cēzara salāti ar tītara fileju (100gr)  

Gaļas uzkodu plāte:  

* Mini kotletīte sezama sēkliņās ar zaļo olīvu uz iesmiņa, pārlietas ar saldskābo Chilli mērci; 

* Graudu maizīte ar spinātu kremu kraukšķīgu vistas krūtiņu un ananāsu; 

* Sāļais groziņš ar šķiņķi, sīpoliem un kausētu sieru cepts cepeškrāsnī; 

* Kūpinātas gaļas tūtiņa ar marinētu šampinjonu; 

* Kanapē ar Filadelfijas siera masu, salami un kornišonu. 

 



Zivju uzkodu plāte:  

* Rudzu kanapē ar zaļumu sviestiņu, sālītu anšovuun paipalu oliņu; 

* Kartupeļu pankūciņa ar a/k laša tartaru un Filadelfijas siera masu; 

* Ķiršu tomātiņa muciņa pildīta ar biezpiena kremu un garneli; 

* Graudu maizīte ar mārutku biezpiena kremu, atlantijas siļķi un zaļumiem. 

* Kanapē ar filadelfijas siera kremu, mazsālītu laša fileju un citroniņu. 
 

Ūdens ar citrusaugļiem un dzērveņu morss (300ml) 

Kafija un tēja ar piedevām pasniegta termosā (200ml)  


