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Karstais un aukstais galds  

24,60Eur uz personu 

 
 

 

✓ Pikantie cepeša salāti (125gr) kartupeļi, marinēti gurķi, olas, cepeša 

gaļa, zirnīši, majonēzes mērce 

✓ Garneļu salāti ar melonēm (100gr) garneles, melone, olas, salātu lapas, 

paprika, majonēzes mērce 

✓ Klasiskā cūkgaļas karbonāde (2gab/150gr) 

✓ Vistas krūtiņa medus glazūrā – pildīta ar tomātiem, Mocarellu un 

baziliku (180gr) 

✓ Vārīti kartupeļi ar dillītēm (150gr) 

✓ Krāsnī cepti dārzeņi ( burkāni, bietes, ķirbis, paprika ) (150gr) 

✓ Karstā krējuma mērcīte ar sīpoliem un svaigiem zaļumiem (30 gr) 

✓ Siera radziņš (35gr) 

✓ Mazā šokolādes rulete (35gr) 

✓ Siera uzkodu plāte 

* Kanapē ar spinātu kremu, Brī Sieru un vīnogu; 

* Mocarellas iesmiņš ar ķiršu tomātiņu un pesto mērci; 

* Rudzu kanapē ar pikantajiem siera salātiem un ķiršu tomātiņu; 

* Siera iesmiņš ar vīnogām; 

* Svaigā siera lodīte ar zaļumiem un salmiņu. 

✓ Sāļo groziņu uzkodu plāte 

* Sāļais siera groziņš ar pīļu aknu pastēti, brendiju un kornišonu; 

* Sāļais groziņš ar pikantajiem siera salātiem un tumšo vīnogu; 

* Sāļais groziņš ar auksti kūpināta laša kremu un Cheri tomātiņu; 

* Sāļais siera groziņš ar mārrutku filadelfijas siera kremu un mazsālītu siļķes 

fileju; 

* Sāļais groziņš ar baklažānu salātiem un parmazāna sieru. 

✓ Augļu uzkodu plāte (cena uz personu 125gr) 

Dažādi sezonālie augļi sagriezti ar mizu. 

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

glāze)  

Cena: 24,60Eur no personas  ar PVN 

Priecāsimies Jums nodrošināt garšīgu un skaistu pasākumu! 

       Piedāvājam veikt korekcijas ēdienkartē un pielāgot to Jūsu vajadzībām. Šādā 
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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/

