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Karstais un aukstais galds  

18,15Eur uz personu 

 
 

✓ Klasiskais Rosols (125gr) kartupeļi, burkāni, olas, desa, marinēts gurķis, 

zaļie zirnīši, majonēzes mēre, krējums; 

✓ Cēzara salāti ar tītara fileju (100gr) cepta tītara fileja, lapu salāti, 

tomāti, parmazāna siers, maizes grauzdiņi, cēzara mērce; 

✓ Vistas maigie salāti (100gr) cepta vistas fileja , svaigs gurķis, ananāsi, 

rieksti, salātu lapas, paprika majonēzes mērce; 

✓ Cūkgaļas kotletes (2gab/150gr)  

✓ Vārīti kartupeļi ar dillēm (150gr) 

✓ Karstā sēņu mērcīte ar svaigiem zaļumiem (30gr) 

✓ 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. 

✓ Dāmu picmaizīte 

✓ Spinātu maizīte 

✓ Trauku komplekta īre un mazgāšana ( šķīvis, nazis, dakša, viskija 

glāze)  
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Cena: 18,15Eur no personas  ar PVN 

Priecāsimies Jums nodrošināt garšīgu un skaistu pasākumu! 

       Piedāvājam veikt korekcijas ēdienkartē un pielāgot to Jūsu vajadzībām. Šādā 

gadījumā piedāvājuma cena var mainīties.  

PAPILDUS IZMAKSAS:  

Piegāde: Rīgā – 10.00Eur, ārpus Rīgas – 0,50 Eur/km; 

Galdi ēdieniem  6-8 pers– 10.00Eur/gb; 

Krēsla – noma, piegāde, uzstādīšana – 4,00Eur/gab 

Galdauts (1,50 x 2,50) 5,50Eur/gb 

Galda svārki noma, uzstādīšana, noņemšana (2,50m) 7,50Eur/gb 

Maiņas trauku komplekta īre, servēšana, novākšana un mazgāšana (šķīvis, nazis, dakša) 1,00Eur 

Uzkodu / deserta šķīvis 0,30Eur 

Vīna / šampānieša glāze 0,45Eur 

Viesmīlis pasākuma laikā –  15.00Eur /h (minmālais 3 h) 

 

Vairāk piedāvājumu skatieties – BANKETUSERVISS.LV 

 

 

 

 

 

https://banketuserviss.lv/products/trauku-komplekta-ire-un-mazgasana-skivis-nazis-daksa-viskija-glaze/
https://banketuserviss.lv/products/trauku-komplekta-ire-un-mazgasana-skivis-nazis-daksa-viskija-glaze/

