Uzkodu piedāvājums I
15 pers.min.

1 pers. - 4.15eur
Sāļais groziņš ar siera salātiem
Mini eklērs ar vistas aknu pastēti
Dārzeņu iesmiņš

Mērvienība
gab
gab
gab

Daudzums

Mērvienība
gab
gab
gab
gab
gab

Daudzums

Mērvienība
gab
gab
gab
gab
gab

Daudzums

1
1
1

Uzkodu piedāvājums II
15 pers. - min

1 pers. - 7.20eur
Groziņš ar garneļu kokteili
Kanape ar vistas gaļas un riekstu ruleti
Mini eklērs ar šķiņķa krēmu
Sāļais siera groziņš ar cūkgaļas cepeša masas pildījumu
Dārzeņu iesmiņš

1
1
1
1
1

Uzkodu piedāvājums III
15 pers. - min

1 pers. - 12.90 eur
Groziņš ar garneļu kokteili
Kanape ar Matje siļķi un olu krēmu
Mini eklērs ar šķiņķa krēmu
Kanape ar tītara ruleti un spinātiem
Kanape ar vistas gaļas un riekstu ruleti
Baklažānu rullītis ar asu biezpiena pildījumu uz rudzu
grauzdiņa
Dārzeņu iesmiņš
Sāļais groziņš ar siera salātiem

1
1
1
1
1

gab
gab
gab

1
1
1

Auksto uzkodu/plates ēdienkarte I
15 pers. - min

1 pers.kopā 500g/13.5 eur
Mērvienība
Gaļas plate. Rostbifs, pildīta vistas krūtiņa ar riccotas siera
pildījumu, vistas gaļas iesmiņi ar sezama sēkliņām, cūkas
gaļas rulete ar šampinjoniem un papriku, vistas gaļas rulete
ar melnajām plūmēm un aprikozēm u.c,100g

g

Daudzums

100

Zivju plate. Mazsālīta laša rozītes ar zaļumu sviestu, kūpināts
lasis, sezonālās zivs rulete pildīta ar spinātiem, siļķu tītenīši
ar citronu un marinētiem sīpoliem, zivs gabaliņi kraukšķīgajā
alus mīklā u.c,100g
Siera plate. Sieri sortimentā, rieksti, krekeri, sālsstandziņas,
vīnogas,100g

g

100

g

100

Svaigu un marinētu dārzeņu plate. Visi sezonālie dārzeņi,
marinēti šampinjoni, marinēta paprika, marinēti gurķīši, olīvas
sortimentā ar mārrutku mērci,100g
Augļu plate. Dažādi augļi sortimentā ar piparmētrām
(Atkarībā no sezonas),100g

g

100

g

100

Auksto uzkodu ēdienkarte II
15 pers. - min

1 pers.kopā 700g/18.20 eur
Mērvienība

Daudzums

Plates
Zivju plate. Mazsālīta laša rozītes ar zaļumu sviestu, kūpināts
lasis, sezonālās zivs rulete pildīta ar spinātiem, siļķu tītenīši
ar citronu un marinētiem sīpoliem, zivs gabaliņi kraukšķīgajā
alus mīklā u.c,100g

g

100

Gaļas plate. Rostbifs, pildīta vistas krūtiņa ar riccotas siera
pildījumu, vistas gaļas iesmiņi ar sezama sēkliņām, cūkas
gaļas rulete ar šampinjoniem un papriku, vistas gaļas rulete
ar melnajām plūmēm un aprikozēm u.c,100g

g

100

g

80

g

80

g

80

g

80

g

100

g

80

Svaigu un marinētu dārzeņu plate. Visi sezonālie dārzeņi,
marinēti šampinjoni, marinēta paprika, marinēti gurķīši, olīvas
sortimentā ar mārrutku mērci,80g
Siera plate. Sieri sortimentā, rieksti, krekeri, sālsstandziņas,
vīnogas,80g
Augļu plate. Dažādi augļi sortimentā ar piparmētrām
(Atkarībā no sezonas),80g
Salāti
Grieķu salāti ar "Fetaki" sieru - Gurķi, tomāti, paprika,
sarkanie sīpoli, Fetaki siers,melnās olīves, Balsamiko
mērce,80g
Gaļas salāti - Vārīti kartupeļi, varīta liellopu gaļa, svaigi gurķi,
olas, zirnīši, marinēti gurķi, majonēze,100g
Cēzara salāti ar vistas gaļu - Salāti „Iceberg”, vistas fileja,
siers „Parmesan” , majonēze, angļu sinepes, 80g
Saldie
Pirkstiņuzkoda Eklērs
gab
Groziņš saldais ar augļiem
gab

1
1

Ēdienkartē iespējamas arī dažādas izmaiņas, lai pilnībā apmierinātu Jūsu vēlmes, kas
attiecīgi var mainīt arī ēdienkartes cenu.
Cena var mainīties atkarībā no viesu skaita. Ja viesu skaits ir virs 100, ēdienkartes cena
var samazināties.
Papildu izmaksas:
Piegāde: Rīgā – 7.00 EUR; ārpus Rīgas – 0.50 EUR par 1 km (par 1 reisu)
Galda uzklāšana, novākšana – 15.00 EUR
Inventārs (trauki, glāzes, galdauti, galda svārki) – sākot no 1.00 EUR no personas
Viesmīlis pasākuma laikā – sākot no 25.00 EUR (samaksa vienam viesmīlim; cena
atkarīga no pasākuma ilguma un specifikas)

Papildus piedāvājam:
Kafija, tēja, piedevas (kafijas krējums, cukurs) – 0.75 EUR/ personai
Citronūdens – 0.30 EUR/ personai
Sula – 0.50 EUR/personai
Kafijas kūciņas – 1.00 EUR/ personai
Dažādu veidu dizaina tortes – sākot no 16.70 EUR/kg (šokolādes, siera, biezpiena,
jogurta, vārītā krēma, tiramisu)
Svētku kliņģeri dažādās formās (sāļie un saldie) – sākot no 10.00 EUR/kg

Gaidīsim no Jums ziņu!
SIA ''OSA GROUP'', Saulgožu iela 27, k-5-9, Rīga, LV-1055; Vien. Reģ. nr. 50103638061
Banka: AS DNB banka, RIKOLV2X, Konts: LV09RIKO0002013291979
Tel: +371 29502055 ;+371 61301337 e-pasts: info@visiedieni.lv

