SALĀTI 2020.g.

Minimālais pasūtīšanas daudzums no
viena veida - 2 kg

Salātu nosaukums

Sastāvs

Salātu nosaukums

Sastāvs

Cepeša salāti ar
majonēzes mērci

kartupeļi, marinēti
gurķi,
olas, cepeša gaļa,
zirnīši, majonēzes
mērce
svaigs gurķis, zirņi,
šampinjoni, gaļa,
kartupeļi, majonēzes
mērce

Gaļas salāti ar
šampinjoniem

Grami

Cena Min. daudzumi

Grami

Cena

Minimālais
daudzums

100g.

1.45

2 Kg

100g.

1.45

2 kg.

100g.

1.55

2 kg.

100g.

1.60

2 kg.

100g.

1.50

2 kg.

100g.

1.60

2 kg.

100g.

1.25

2 kg.

100g.

1.40

2 kg.

100g.

1.60

2 kg.

Liellopa mēles salāti
Liellopa mēle,
kartupeļi, marinēti
gurķi, šampinjoni,
lociņi, tomātu pasta,
majonēzes
mērce

Seleriju-mēles salāti ar
valriekstu-ābolu mērci

krabju gaļa, paprika,
kukurūza, svaigs
gurķis, ola, rīsi,
majonēzes mērce

Pupiņu salāti ar šķiņķi
vai papriku

Pupiņas, šķiņķis,
ananāss,
paprika, majonēzes
mērce, Ķīnas kāposts
Pupiņu salāti ar cepeti Pupiņas, cepeša gala,
ananāss,
paprika, majonēzes
mērce, Ķīnas kāposts,
dilles, loki.
kartupeļi, burkāni,
Rasols ar desu
olas, desa, marinēts
gurķis, zaļie zirnīši,
majonēzes mērce,
krējums
Surimi nūjiņas, Ķīnas
Surīmī salāti
kāposts, ola, paprika,
gurķis, zirnītis,
majonēzes mērce
Garneļu salāti ar meloni Garneles, ola, medus
melone, Ķīnas kāposts,
majonēzes mērce

Salātu nosaukums

Salāti ar tunci un
dārzeņiem Vidusjūras
gaumē

Tunča salāti ar olu

Siļķe kažokā

Sastāvs

Tuncis, salātu lapas,
sarkanais sīpols,
melnās olīvas,
olīveļļa, citrona sula,
ķirštomāti, sarkanā
paprika.
Tuncis, svaigais
gurķis, olas, grieķi
jogurts, ķiploki, salātu
lapu mix.
Kartupeļi, burkāns,
siļķe, bietes, ola,
sīpols, majonēzes
mērce

Grami

Cena Min. daudzumi

100g.

1.60

2 kg.

100g.

1.65

2 kg.

100g.

1.55

2 kg.

100g.

1.00

2 kg.

100g.

1.10

2 kg.

100g.

1.20

2 kg.

100g.

1.55

2 kg.

Burkānu salāti ar
grauzdētām sēkliņām
Burkāni, majonēzes
mērce, grauzdētas
saulespuķu sēklas,
rozīnes

Biešu salāti ar melnajām
plūmēm.
Bietes, majonēzes
mērce, melnās plūmes.

Biešu salāti ar ķiplokiem Bietes, majonēzes
mērce, siers, ķiploki
Grieķu salāti
olīvas, valrieksti, sark.
sīpols, tomāti, svaigs
gurķis, fetas siers,
Ķīnas kāposts, salātu
mērce

Salātu nosaukums

Rukolas salāti

Sastāvs

Rukola, zilais siers,
valrieksti, bumbieri,
Chery tomātiņi,
grauzdēti maizes
gabaliņi, salātu mērce

Grami

Cena Min. daudzumi

100g.

1.60

2 kg.

100g.

1.50

2 kg.

100g.

1.30

2 kg.

100g.

1.15

2 kg.

100g.

1.95

2 kg.

100g.

1.50

2 kg.

100g.

1.60

2 kg.

Rukolas salāti ar
kazenēm
Rukola, zilais siers,
valrieksti, bumbieri,
Cheri tomātiņi,
grauzdēti maizes
gabaliņi, kazenes,
salātu mērce,
kukurūza.

Rasols ar gaļu

Dārzeņu salāti ar
grauzdētām ķirbju
sēkliņām
Lapu salāti ar vistas
fileju saldskābajā
mērcē, sezam sēklām.

Vistas maigie salāti

Žāvētas vistas salāti ar
meloni

kartupeļi, burkāni,
olas, cepetis, marinēts
gurķis, zaļie zirnīši,
majonēzes mērce,
krējums
Burkāns, Ķīnas
kāposts, tomāti,
gurķis, puķķāposts,
Olīveļļa, ķirbju sēklas,
paprika.
Lapu salātu mix,
vistas fileja,
granātābols, sezam
sēklas, saldskābā
mērce, sīpoli,
balzamiko glaze
mērce

Vistas fileja, Ķīnas
kāposts, majonēzes
mērce, ola, paprika,
gurķis
Žāvēta vista, salātu
lapas, medus melone,
paprika, chery
tomātiņi, olīveļļa,
apelsīnu sula

Salātu nosaukums

Sastāvs

Grami

Cena Min. daudzumi

Ceptas vistas filejas un
mango salāti
Salātu lapu mix,
mango, vistas fileja,
zemesrieksti, cherry
tomāti

Kūpinātas vistas salāti
ar pupiņām

100g.

1.70

2 kg.

Olas, kūpināta vista,
siers, konservētas
pupiņas,
Ķīnas kāposts, dilles,
loki, ķiploks, sīpols,
majonēzes mērce

100g.

1.60

2 kg.

cepta vistas fileja,
lapu salāti, tomāti,
parmazāna siers,
maizes grauzdiņi,
mērce

100g.

1.95

2 kg.

100g.

1.95

2 kg.

100g.

1.70

2 kg.

100g.

1.55

2 kg.

100g.

1.80

2 kg.

100g.

1.60

2 kg.

Cēzara salāti ar vistu

Cēzara salāti ar
garnelēm

Siera salāti
Siera un ananāsu salāti

Mozzarella salāti ar
tomātiem
Populārie kunga
salāti

garneles, kraukšķīgi
ledus salāti, cheri
tomāti, parmazāna
siers, maizes
grauzdiņi, mērce
Siers, burkāns, olas,
ķiploks, majonēzes
mērce
Siers, burkāns, olas,
ķiploks, majonēzes
mērce, konservēts
ananāss, čia sēklas
Salātu lapas, saulē
kaltēti tomāti, cherry
tomāti, zemesrieksti,
mocorella siers, pesto
(sīpoli, ķiploki,
pupiņas, šķiņķis
,zaļumi, paprika...)

Salātu nosaukums

Sastāvs

Itāļu Pastas salāti ar
ceptām sēnēm un saulē
kaltētu tomātu mērci

Pasta, ceptas sēnes,
saulē kaltēti tomāti,
baziliks, ķiploki,
olīveļļa, paprika
Pastas salāti ar
Pasta, vistas fileja,
vistu un ķiršu tomātiem cherry tomāti, olīveļļa
Bruschettu, svaigiem
Grillēta laša filejas salāti salātiem, cheri
ar apelsīnu-čilli mērci tomātiem, gurķi un
papriku
3 veidu maizes un
zaļumu sviests
Graudu maize, rudzu
maize, baltmaize,
zaļumi, garšvielas,
sviests

Grami

Cena Min. daudzumi

100g.

1.75

2 kg.

100g.

1.90

2 kg.

100g.

1.95

2 kg.

0.50g.

0.50

20
personām

Piedāvājam salātus servēt pa porcijai vienreiz
lietojamajos trauciņos par papildus 0.25 Eiro centiem
no personas.

