
BANKETU PIEDĀVĀJUMS 

AUKSTĀS UZKODAS

Zivju plate                0.300 gr.
t.sk.:lasis,skumbrija,siļķe,kūpinātas zivis  - vid. 

3cilv. 8,50

Zivju plate         0.900 gr.
t.sk.:lasis,skumbrija,Rojas zivis,Sviesta

zivis,siļķe  - vid. 6 cilv. 30,00

Zivju plate         1.500 gr.
t.sk.:lasis,skumbrija,Rojas zivis,Sviesta

zivis,siļķe - vid. 10 cilv. 40,00

Zivju plate         1.600 gr.
t.sk.:lasis,skumbrija,Rojas 

zivis,paltuss,nēģi,ikri,vēži- vid.10 c. 70,00

Zivju plate         0.900 gr.
t.sk.:lasis,skumbrija,Rojas 

zivis,paltuss,nēģi,ikri,vēži- vid.6 c. 50,00

Store želejā 1 gab. vidējais svars - 1.500 kg. 45,00

Pildīts zandarts 1 gab. vidējais svars - 1.500 kg. 45,00

Pildīta lidaka 1 gab. vidējais svars - 1.500 kg. 35,00

Pildīta karpa 1 gab. vidējais svars - 1.500 kg. 25,00

Mazsālīts lasis 0.100 gr. t.sk.:m/s lasis ,tosti,olīvas,citrons,sviests 5,00

„Kuģīši”siļķu fileja 0.150 gr. t.sk.:siļķe , kartupeļi, krējums, sīpoli 3,50

Gaļas plate 0.300 gr.
t.sk.: cūkgaļa,liellopu gaļa,vistas gaļa,pilndūmu 

desa - vid.3 c. 6,50

Gaļas plate         1.000 gr.

t.sk.:desa,Zemnieku gaļa,kūpināta

krūtiņa,Marmora gaļa,Pēterburgas rulete - vid.6

c. 25,00

Gaļas plate         1.500 gr.

t.sk.:desa,Zemnieku gaļa,kūpināta

krūtiņa,Marmora gaļa,Pēterburgas rulete - vid.

10 c. 35,00

Gaļas plate         1.600 gr.

t.sk.:cūkgaļas rulete ar plūmēm,vistas gaļas

rulete(ar aprikozēm,sēnēm),cūkgaļas cepetis,

liellopu gaļas mēles,desa - vid.10 c. 50,00

Gaļas plate minimālais

pasūtījums 2gab.       1.100 gr.

t.sk.:cūkgaļas rulete ar plūmēm,vistas gaļas

rulete(ar aprikozēm,sēnēm),cūkgaļas cepetis,

liellopu gaļas mēles,desa- 6 vid. 35,00

Cepeškrāsnī cepts cūkas stilbs 1 gab. vidējais svars -3.500 gr. 45,00

Liellopu mēle 0.100 gr. t.sk.:vārīta mēle ,mārrutku mērce 5,00

Sālīts speķis, gurķi, ķiploki  0.150 gr. t.sk.:sālīts speķis, gurķi, ķiploki 3,50

Siera plate 0.300 gr.
t.sk.:Maasdam,Holandes,Dor-

Blu,Chedder,Krievijas,kūpinātajs 6,50

Siera plate 1.000 gr.
t.sk.:Maasdam,Holandes,Dor-

Blu,Chedder,Krievijas,kūpinātajs 25,00

Siera plate 1.600 gr.
t.sk.:Maasdam,Holandes,Dor-

Blu,Chedder,Krievijas,kūpinātajs 35,00

Dārzeņu plate 0.500 gr. t.sk.:gurķi, paprika, tomāti, sīpoli 3,50

Dārzeņu plate 1.800 gr. t.sk.:gurķi, paprika, tomāti, sīpoli 10,00

Marinēti dārzeņi 0.250 gr. t.sk.:gurķīši, paprika, tomāti, ķiploki, sēnes 4,50



Marinēti dārzeņi 0.600 gr. t.sk.:gurķīši, paprika, tomāti, ķiploki, sēnes 10,00

Sālīto dārzeņu plate 0.700 gr.
t.sk.:ķiploku kāti, ķiploki, paprika, sālīto 

kaposti,salīti gurķi,olīves 15,00

Augļu plate lielā sezonas augļi 30,00

Augļu plate mazā sezonas augļi 20,00

SALĀTI

Gaļas salāti 
1 kg. - 14.00 euro  ,  minimālais pasūtījums - 1 

kg. 3,50

Siera salāti
1 kg. - 14.00 euro  ,  minimālais pasūtījums - 1 

kg. 3,50

Krabju nūjiņu salati
1 kg. - 14.00 euro  ,  minimālais pasūtījums - 1 

kg. 3,50

Mēles salāti 
1 kg. - 20.00 euro  ,  minimālais pasūtījums - 1 

kg. 5,00

Grieķu salāti 
1 kg. - 18.00 euro  ,  minimālais pasūtījums - 1 

kg. 4,50

Siļķe kažokā
1 kg. - 14.00 euro  , 1 porc. - 0.500 gr., 

minimālais pasūtījums - 1 kg. 7,00

Avokado salāti ar garnelēm minimālais pasūtījums - 4 porc. 4,50

Mini AUKSTĀS UZKODAS

Pildīts lavašs 1 gab. ar lasi - minimālais pasūtījums - 20 gab.               0,90

Pildīts lavašs 1 gab. ar sieru, šķiņķi- minimālais pasūtījums - 20 gab.                0,60

Groziņi 1 gab.
groziņi ar siera, gaļas, tunča salātiem minimālais 

pasūtījums - 20 gab.                             0,80

Kanape 1 gab.
ar desu, šķiņķi, sieru -  minimālais pasūtījums - 

10 gab.     0,60

Kanape 1 gab. ar ķilavu -  minimālais pasūtījums - 10 gab.     0,90

Kanape 1 gab. ar dārzeniem -  minimālais pasūtījums - 10 gab.     0,40

Ceptas mīdijas ar ciedru 

riekstiem
1 gab.

minimālais pasūtījums 10 gab 1,80

“Butterflyi” garneles 1 gab. minimālais pasūtījums 10 gab 1,20

Zoss aknas ietītas bekonā 1 gab. minimālais pasūtījums 15 gab 1,20

Chetty tomāti ar fetas sieru 1 gab. minimālais pasūtījums 15 gab 0,60

Baklažānu rullīši ar biezpienu
1 gab.

minimālais pasūtījums 15 gab 0,60

Cepti šampinjoni ar siera 

pildījumu
1 gab.

minimālais pasūtījums 15 gab 0,60

KARSTIE GAĻAS ĒDIENI



Gaļas ēdieni uz oglēm
0.250 gr.

t.sk.:cūkgaļas, vistas, tītara, jēra šašliks, laša 

steiks un citi                                           Cena 

sākot no 6,00

Liellopu gaļa „VILAVI” cepeškrāsnī cepta liellopu fileja ar sieru,sīpoliem 

un sinepēm, pasniedz ar svaigiem dārzeņiem
10,90

Asā jēra gaļa
jēra gaļa sautēta ar tomātiem, zaļumiem, 

ķiplokiem,pasniedz ar svaigiem dārzeņiem 11,50

Jēra kāja ar brūkleņu mērci
jēra kāja cepta cepeškrāsnī, pasniedz ar brūkleņu 

mērci un svaigiem dārzeņiem 10,90

Pīles krūtiņa ar brūkleņu mērci

pīles krūtiņa cepta cepeškrāsnī, pasniedz ar 

brūkleņu mērci, ceptu abolu un svaigiem 

dārzeņiem 9,50

Cepts cūkas stilbiņš lauku 

gaumē
cepeškrāsnī cepts cūkgaļas stilbiņš pasniedz ar 

ķiploku - krējuma mērci un svaigiem dārzeņiem 9,00

Ribiņas Taizemes gaumē 
ceptas cūkgaļas ribiņas un dārzeņi sojas - medus 

mērcē,pasniedz ar svaigiem dārzeņiem 8,50

Pildīta mēle 

liellopu mēle pildīta ar sieru, ar saldā krējuma 

mērci un valriekstiem, pasniedz ar svaigiem 

dārzeņiem 8,50

„Kijevas” kotlete

vistas fileja pildīta ar sviestu un zaļumiem 

rīvmaizes panējumā, pasniedz ar svaigiem 

dārzeņiem
8,50

Teļa gaļas šnicele ar baraviku 

mērci 

teļa gaļas maltā šnicele ar baraviku mērci, 

pasniedz ar svaigiem dārzeņiem
8,50

Cūkgaļas cepetis ar baraviku 

mērci
cūkgaļas cepetis ar baraviku mērci 8,50

KARSTIE ZIVJU ĒDIENI
8,90

Lasis „VILAVI ROZE” 
lasis ar garnelēm un poļu mērci, pasniedz ar 

svaigiem dārzeņiem 8,90

Paltuss „ŠAMPAŅ”
paltuss ar jūras veltēm saldā krējuma un 

šampanieša mērcē, pasniedz ar svaigiem 

dārzeņiem 8,90

Zandarts “TAPEN”
zandarts ar olīvu-kaperu tapenādi,pasniedz ar 

svaigiem dārzeņiem 8,90

Forele „VARAVĪKSNE” 
forele ar mandeļu mērci,pasniedz ar svaigiem 

dārzeņiem 6,50

Karpa „SPOGUĻU”
karpa  krējuma mērcē ar sīpoliem un zaļumiem, 

pasniedz ar svaigiem dārzeņiem 6,00


