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Karstais un aukstais galds 

37,65Eur uz personu 

 

✓ Mēles ssalāti ar valriekstiem (100gr) selerija, cūkgaļas mēle, valrieksti, 

āboli, salātu lapas, majonēzes mērce; 

✓ Rukolas salāti (100gr) rukola, zilais siers, valrieksti, bumbieri, Cheri 

tomātiņi, grauzdēti maizes gabaliņi, salātu mērce; 

✓ Klasiskie grieķu salāti (100gr) olīves, valrieksti, sark.sīpols, tomāti, svaigs 

gurķis, fetas siers, ķīnas kāposts, salātu mērce; 

✓ Cēzara salāti ar garnelēm (100gr) garneles, kraukšķīgi ledus salāti, cheri 

tomāti, parmazāna siers, maizes grauzdiņi, mērce; 

✓ Mini kruasāns ar zaļumu sviestu, svaigiem salātiem un mazsālītu laša 

fileju; 

✓ Panēta vistas fileja ar ananāsiem un sieru (2gb/180gr); 

✓ Sutināta cūkgaļa saldā krējuma un sēņu mērcītē (180gr); 

✓ Vārīti kartupeļi ar dillītēm (150gr); 

✓ Tvaika krāsnī cepti svaigie dārzeņi (150gr); 

✓ Gaļas uzkodu plāte #2  

* Grissini vītināta šķiņķa mētelītī; 

* Volovāns ar Pīļu aknu pastēti, brendiju un kornišonu; 

* Kanapē ar vītinātu šķiņķi, filadelfijas siera kremu, marinētu sīpoliņu; 

* Datele pildīta ar kazas sieru bekona mundierī; 

* Liellopa gaļas muciņa sezama sēkliņās ar zaļo olīvu uz iesmiņa, pārlietas ar 

saldskābo Chilli mērci; 

✓ Zivju uzkodu plāte #2 

* Rudzu kanapē ar spinātu kremu, sālītu anšovu un paipalu oliņu; 

* Panēta tīģergarnele ar saldskābo čilli mērci; 
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* Gurķītis ar Filadelfijas siera krēmu, paipalas olu un foreļu ikriem; 

* Kanapē ar siļķes tartaru, balzamiko marinētu sīpoliņu un svaigiem zaļumiem; 

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

✓ Siera uzkodu plāte #2 

* Kanapē ar spinātu kremu, kamambēru un vīnogu; 

* Gurķa muciņa ar DorBlu siera masu un zaļumie; 

* Franču bagete ar Brī sieru, valriekstu, rozīnēm un medu; 

* Zilā siera un krāsaino olīvu uzkodu šots; 

* Ķiploku maize ar pikantā siera bumbiņu un saulē kaltētu tomātu. 

✓ Augļu uzkodu plāte (125gr) Dažādi sezonālie augļi sagriezti ar mizu. 

✓ Ūdens ar citrusaugļiem (250ml) 

✓ Dzērveņu morss ar citronu (250ml) 

✓ Kafija pasniegta termosā ar cukuru papīra paciņās, pienu - termosā, krūzītēm, 

apakštasītēm, tējkarotēm un salvetēm (200ml) 

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

Cena: 37,65Eur 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) 
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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/

