Uzkodu PLATES
Cena,
Mērv. Daudz. EUR
Gaļas plate I. Mazās kotletītes, vistu kraukšķi sezamā, ruletes 3
veidi, cepetis.

KG

1

21

Gaļas plate II. 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

KG

1

34

Zivju plate I. Mencas fileja apcepta rīvmaizē, pildītas krabju nūjiņas,
zivju kotletītes

KG

1

16

Zivju plate II. 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.

KG

1

34

Dārzeņu plate I. (tomāti, gurķi, saldie pipari, šampinjoni, marinēti
ķirbji, zaļumi)

KG

1

16

Dārzeņu plate II. Tomāti, gurķi, paprika, redīsi, selerijas kāti,
ziedkāposti, burkāni, salātu lapas, zaļumi

KG

1

16

Dārzeņu plate III.Svaigu un marinētu dārzeņu plate. Visi sezonālie
dārzeņi, marinēti šampinjoni, marinēta paprika, marinēti gurķīši,
olīvas sortimentā ar mārrutku mērci

KG

1

19

Siera plate I. Četru veidu sieri (Talsu ritulis, Maasadam, Krievijas
siers, Holandas siers), zaļumi.

KG

1

16

Siera plate II. Sieri sortimentā, rieksti, krekeri, sālsstandziņas,
vīnogas

KG

1

25

Augļu plate. Dažādi augļi sortimentā ar piparmētrām (Atkarībā no
sezonas)

KG

1

21

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 samazināsies.

Papildu izmaksas:

Piegāde: Rīgā – 5.00 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) – 0.65 EUR/ personai
Citronūdens – 0.30 EUR/ personai
Sula – 0.50 EUR/personai
Kafijas kūciņas – no 0.60 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

