Bilde / Nosaukums

Sastāvs

Svars

Cena

Min. daudz.

Uzkodu plātes
Uzkodu plāšu izskats var nedaudz pamainīties
atkarībā no pasūtījuma apjoma, produktu
sezonalitātes.
Plātes minimālais pasūtījuma daudzums 2kg no
viena veida, ja daudzums nav norādīt

Bilde / Nosaukums

Jaunums!!!

Gaļas kanapē uzkodu
plāte

Jaunums!!!

Zivju kanapē
uzkodu plāte

Jaunums!!!
Siera kanapē uzkodu
plāte

Sastāvs
1. Mini kotletīte sezama
sēkliņās ar zaļo olīvu uz
iesmiņa, pārlietas ar
saldskābo tarijakī mērci;
2. kanapē maizīte ar
krēm sieru kraukšķīgu
vistas krūtiņu un
ananāsu;
3. Sāļais groziņš ar
šķiņķi, sīpoliem un
kausētu sieru cepts
cepeškrāsnī;
4. Kūpinātas gaļas tūtiņa
ar marinētu šampinjonu;
5. Kanapē ar Filadelfijas
siera masu, Salami un
kornišonu.

Svars

Cena

Min. daudz.

3,50 Euro/ uz Uz 25
persona
personām

1.Rudzu kanapē ar
zaļumu krēm sieru,
anšovu un paipalu oliņu;
2.Kartupeļu pankūciņa
ar a/k lasi un Filadelfijas
sieru;
3.Ķiršu tomātiņa
muciņa pildīta ar
biezpiena krēmu un
garneli tumšajām
sezama sēklām.
4.Graudu maizīte ar
mārrutku biezpiena
krēmu, Atlantijas siļķi
un zaļumiem.
5.Kanapē ar
Filadelfijas siera krēmu,
mazsālītu laša fileju un
citroniņu.

3,50 Euro/ uz Uz 25
personu
personām

1.Siera masa mētelītī ar
sezama sēklām;
2.Kanapē ar čhery
tomātiņu un Filadelfijas
sieru;
3.Rudzu kanapē ar
pikantajiem siera
salātiem un ķiršu
tomātiņu;
4.Siera iesmiņš ar
vīnogām;
5.Svaigā siera trifele ar
zaļumiem vai kaltētiem
tomātiem

3,50 Euro/ uz Uz 25
personu
personām

Bilde / Nosaukums

Sastāvs

Svars

Cena

Min. daudz.

Izsmalcinātu sieru
plāte Nr.1.

Krievijas, Čedera,
klostera , Dor blue,
Camamber siers, siera
bumbiņas, olīves,
vīnogas.

100 g.

3.10 Euro

2 kg

100 g.

3.50 Euro

2 kg

100 g.

3.00 Euro

2 kg

100 g.

3.00 Euro

2 kg

Izsmalcinātu sieru
plāte Nr.2.
Brie, Dor blue,
kūpinātie sieri,
Latvijas labākie sieri,
siera bumbiņas,
olīvas, vīnogas.

Izsmalcinātu sieru,
uzkodu plāte
Dažādu veidu sieri
sadurti uz iesmiņiem
ar olīvām, papriku,
šķiņķīti.

Gaļas uzkodu izlase
Ar dažādu veidu
gaļām sadurti uz
iesmiņiem ar
papriku olīvēm …
(auksti un karsti
kūpinātām gaļām,
ruletēm u.c. )

Bilde / Nosaukums

Sastāvs

Svars

Cena

Min. daudz.

Gaļas izlase.
Ar dažādām auksti un
karsti kūpinātām
gaļām, ruletēm u.c.

100 g.

3.50 Euro

2 kg

150 g

1.60 Euro

2 kg

150 g

1.50 Euro

2 kg

Dārzeņu izlase Nr.1

Ar svaigiem
tomātiem, gurķiem,
burkāniem, papriku
u.c.

Dārzeņu izlase Nr.2
Ar svaigiem Latvijas
tomātiem, gurķiem,
marinētiem gurķīšiem

Mērcītes
1.-Kiploku
2.-Loku
3.-Diļļu
4.- Kečups
5.- Saldā Čīli
6.-Sinepju
7.-Gurķu
8.- Kungu iecienītā

0.50 g

0.50 Euro

20
personām

Bilde / Nosaukums

Sastāvs

Svars

Cena

Min. daudz.

Zivju izlase Nr.1
Ar dažādām auksti un
karsti kūpinātām jūras
veltēm un zivīm: lasis, 100 g.
krabju spīles,
tīģergarneles, Rojas
delikatese, makreles
plātnes, vēži.
Zivju izlase Nr.2

Marinētas siļķes
filejas gabaliņi ar
marinētiem sīpolu
gredzeniem.

3.00 Euro

2 kg

Gailētas tīģergarneles,
mazsālīts lasis,
kūpināta sviesta zivs,
kalmāru gredzeni,
Rojas delikatese,
vēži, citroni, olīvas,
diļļu sviests.

100 g.

3.50 Euro

2 kg

Marinētas siļķes
filejas gabaliņi un
marinētie sīpolu
gredzeni.

0.50 g

0.65 Euro

2 kg

Četru veidu ķiploku
grauzdiņi, sīpolu
gredzeni, mērcīte.

100 g.

2.00 Euro

2 kg

Sēnītes, ķiplociņi,
mazie sīpoliņi, kaltēti
tomātiņi, marinēta
paprika, olīvas, sāļie
gurķīši u.c.

100 g.

2.60 Euro

2 kg

Ķiploku grauzdiņu
alus plate.

Uzkodu izlase ar
dažādiem sālījumiem
un marinējumiem.

Bilde / Nosaukums

Sastāvs

Svars

Cena

Min. daudz.

Maize,sviests ar
zaļumiem
Rudzu maize, graudu
maize, baltmaize,
sviests ar zaļumiem

0.50 g

0.50 Euro

20
personām

100 g.

1.70 Euro

2 kg

Dažādi sezonālie augļi
100 g.
sagriezti ar mizu.

1.60 Euro

2 kg

Ar dažādiem
sezonālajiem augļiem,
ogām. Bez mizām
sadurti uz iesmiņiem

88.00 Euro

1 Gabals

Augļu izlase. Nr. 1

Ar dažādiem
sezonālajiem augļiem,
ogām. Bez mizām

Augļu izlase Nr.2

Jaunums!!
Augļu ezis

1
Gabals

