Bērnu Ballīšu ēdieni

Siltie ēdieni
Minimālais daudzums no viena veida 10 gb
Makaroni Farfalle ar sieru un cherry tomātiņiem – 4.50Eiro/procija
Kraukšķīgie vistas filejas nageti ar frī kartupeļiem, dārzeņiem 5.00Eiro/procija
Kartupeļu biezenis ar vistas kotletēm 5.00Eiro/procija
Cepts laša steiks ar dārzeņu biezeni 7.50Eiro/procija
Kartupeļi frī ar tomātu mērci un dārzeņiem 3.50Eiro/procija
Dārzeņu plācenīši ar krējumu 3.60Eiro/porcija

Plātes
Minimālais daudzums 2kg
Izsmalcinātu sieru, uzkodu plāte (Dažādu veidu sieri sadurti uz iesmiņiem ar papriku, sķiņķīti. )
3Eiro/100g
Gaļas uzkodu izlase Ar dažādu veidu gaļām sadurti uz iesmiņiem ar paprika,cherry tomātiņu u.c.
3Eiro/100g
Dārzeņu izlase Ar svaigiem tomātiem, gurķiem, burkāniem, papriku u.c. 1.60Eiro/100g
Augļu izlase. Nr 1. Ar dažādiem sezonālajiem augļiem, ogām. Bez mizām 1.70Eiro/100g

Mērcītes
(Kiploku/Loku/Diļļu/Kečups/Salad čillī/Sinepju/Gurķu) 0.50 Eiro/0.50g

Pankūkas
Minimālais daudzums no viena veida 15 gb
Ar sieru 0,70Eiro/1gb
Ar biezpienu 0,60Eiro/1gb
Ar ievārījumu 0,55Eiro/1gb
Ar kūpinātu gaļu un sieru 0,85Eiro /1gb

Uzkodas- sāļās
Minimālais daudzums no viena veida 30 gb
Sāļie eklēri mini
Siers-šķiņķi 0.75Eiro/gb
Siers-ķiploku 0.75Eiro/gb

Siera-krabja 0.75Eiro/gb
Siera-laša 0.75Eiro/gb
Vitamīnu glāzīte (dārzeņi ar mērcīti) 0.85Eiro/gb
Olu jahtiņas. 0.90Eiro/gb
Nageti 2gb trauciņā ar mērcīti 1.10Eiro/gb
minī cīsiņš mīklā uz irbulīša 1.10Eiro/gb
minī burgerītis vistas gaļas 3Eiro/gb
minī burgerītis liellopa gaļas 3Eiro/gb
minī burgerīts cūkgaļas 3Eiro/gb
minī burgerīts tītara gaļas 3Eiro/gb
Siera bumbiņas 0.35Eiro/gb
lavaša rullītis ar lasi 1.00Eiro/gb
lavaša rullītis ar A/K lasi 1.00Eiro/gb
lavaša rullītis ar krabju surīmī 1.00Eiro/gb
lavaša rullītis ar Filadelfijas sieru un zaļumiem 1.00Eiro/gb
lavaša rullītis ar vistas fileju un ananāsu salsu 1.00Eiro/gb
Cepta vista siera mīklā ar vīnogu uz irbulīša. 0.80Eiro/gb
Kanapē ar siera krēmu un „Cherry” tomātiem. 0.75Eiro/gb
Tomātu laiviņas pildīts ar siera salātiem. 0.80Eiro/gb

Saldās uzkodas
Minimālais daudzums no viena veida 30 gb
Iesmiņi ar sezonālajiem augļiem un ogām. 1.00Eiro/gb
Augļu iesmiņi. 1.00Eiro/gb
Ogu iesmiņš. 1.00Eiro/gb
Saldais groziņš ar mellenīti, avenīti vai zemenīti. 0.85Eiro/gb
Karameļu groziņš ar ķirsi. 0.85Eiro/gb
Mazās šokolādes ruletītes 1.10Eiro/gb
Mazais augļu groziņš 0.90Eiro/gb
Minī eklēriAveņu eklērs 1gb/0,80Eur

Minī eklēri Klasiskais1gb/0,80Eur
Minī eklēri Eklērs ar riekstiem1gb/0,80Eur
Minī eklēri Baltais eklērs 1gb/0,80Eur
Mazais biezpiena groziņš 1gb/0,80Eur
Mazās pavlova kūciņas 1Eiro/gb
Mini capcake veidi (Ābolu /Marmalādes /Šokolādes /Karameļu/Zemeņu) 1.00Eiro/gb
Iespēja pielāgot krāsu pasākuma tematikai

