
 

   

   
   

 

Kafijas galds NR.1   
 2.50Euro/ uz personu   

Kafija 1.50Eur ar piedevām pasniegta termosā ar krūzītēm, apakštasītēm 

un tējkarotēm (250ml) Uzkodas   

Saldu un sāļu cepumu izlase (0,035gr) 1,00Eur   
   

Cenā ietilpst- Kafijas aparāta noma, piegāde, uzstādīšana, kafija,  uzstādīšana, 

piens, cukurs, trauku komplekta noma-krūzīte, apakštasīte, tējkarotīte, galda 

uzklāšana, trauku nospodrināšana, tējas un kafijas cepumu izlase.   

   

Kafijas galds NR.2   
 3.40Euro/ uz personu   

Kafija 1.50Eur ar piedevām pasniegta termosā ar krūzītēm, apakštasītēm 

un tējkarotēm (250ml)   

Tēja (zaļā/augļu/piparmētru) 0.90Eur, ar krūzītēm, apakštasītēm un 

tējkarotēm  (250ml) Uzkodas   

Saldu un sāļu cepumu izlase (0,025gr) 1,00Eur   
   

Cenā ietilpst - Kafijas aparāta noma, piegāde, uzstādīšana, kafija,  karstā ūdens aparāta   

noma tējai(zaļā/augļu/piparmētru),uzstādīšana,piens,cukurs,tēja,trauku komplekta noma krūzīte,  

apakštasīte, tējkarotīte, galda uzklāšana, trauku nospodrināšana, tējas un kafijas cepumu izlase.   

   

  

  



Kafijas galds NR.3   
 4.10Euro/ uz personu   

Kafija 1.50Eur ar piedevām pasniegta termosā ar krūzītēm, apakštasītēm 

un tējkarotēm (250ml)   

Tēja (zaļā/augļu/piparmētru) 0.90Eur, ar krūzītēm, apakštasītēm un 

tējkarotēm  (250ml)   

Ūdens ar citrusaugļiem un svaigām piparmētru lapiņām (glāze iekļauta) 

(250ml) 0,70Eur cenā ietilpst- sulas glāze, spodrināšana, dzēriens, 

piegāde.      

Uzkodas:  

Saldu un sāļu cepumu izlase (0,025gr) 1,00Eur   

Cenā ietilpst - Kafijas aparāta noma, piegāde, uzstādīšana, kafija,  karstā ūdens aparāta 

noma tējai(zaļā/augļu/piparmētru),uzstādīšana,piens,cukurs,tēja,trauku komplekta noma-  

        krūzīte, apakštasīte, tējkarotīte, galda uzklāšana, trauku nospodrināšana, sulas glāze, ūdens 

ar citrusaugļiem un svaigām piparmētrām, tējas un kafijas cepumu izlase.     

Kafijas galds NR.4   

6.60Euro/ uz personu   

Kafija 1.50Eur ar piedevām pasniegta termosā ar krūzītēm, apakštasītēm 

un tējkarotēm (250ml)   

Tēja (zaļā/augļu/piparmētru) 0.90Eur, ar krūzītēm, apakštasītēm un 

tējkarotēm  (250ml)   

Ūdens ar citrusaugļiem un svaigām piparmētru lapiņām (glāze iekļauta) 

(250ml) 0,70Eur cenā ietilpst- sulas glāze, spodrināšana, dzēriens, piegāde.      

Uzkodas:   

Saldu un sāļu cepumu izlase (0,025gr) 1,00Eur   

PROFITRIĻĻI  Siers-šķiņķi  (1gb/1.25eur) 

Kanapē ar siera krēmu un „Cherry” tomātiem (1gb/1.25eur) 

Cenā ietilpst - Kafijas aparāta noma, piegāde, uzstādīšana, kafija,  karstā ūdens aparāta 

noma tējai(zaļā/augļu/piparmētru),uzstādīšana,piens,cukurs,tēja,trauku komplekta noma 

krūzīte, apakštasīte, tējkarotīte, galda uzklāšana, trauku nospodrināšana, sulas glāze, ūdens 

ar citrusaugļiem un svaigām piparmētrām, tējas un kafijas cepumu izlase    



Kafijas galds NR.5   

7.10Eur/ uz personu   

Kafija 1.50Eur ar piedevām pasniegta termosā ar krūzītēm, apakštasītēm 

un tējkarotēm (250ml)   

Tēja (zaļā/augļu/piparmētru) 0.90Eur, ar krūzītēm, apakštasītēm un 

tējkarotēm  (250ml)   

Ūdens ar citrusaugļiem un svaigām piparmētru lapiņām (glāze iekļauta) 

(250ml) 0,70Eur cenā ietilpst- sulas glāze, spodrināšana, dzēriens, 

piegāde.      

Uzkodas: 

Speķa pīrāgi - 0.70Eur   

Siera kruasāni - 0.75Eur   

Buljona pīrāgi - 0.80Eur   

Speķa rauši - 0.75Eur   

Saldu un sāļu cepumu izlase (0,025gr) 1,00Eur   

Cenā ietilpst - Kafijas aparāta noma, piegāde, uzstādīšana, kafija,  karstā ūdens aparāta 

noma tējai(zaļā/augļu/piparmētru),uzstādīšana,piens,cukurs,tēja,trauku komplekta noma-  

       krūzīte, apakštasīte, tējkarotīte, galda uzklāšana, trauku nospodrināšana, sulas glāze, ūdens 

ar citrusaugļiem un svaigām piparmētrām, tējas un kafijas cepumu izlase.   

   

   
   

   

   

   

  

  

  

  

   



 Kafija 1.50Eur/persona, cenā ietilpst - kafijas aparāta noma, piegāde, 

uzstādīšana,  kafija, piens, cukurs, trauku komplekta nomā krūzīte, 

apakštasīte, tējkarotīte, galda uzklāšana, trauku nospodrināšana.   

   

 Tēja (zaļā/augļu/piparmētru) 0.90Eur/persona, cenā ietilpst - karstā 

ūdens aparāta noma, piegāde, uzstādīšana,  kafija, trauku komplekta noma 

krūzīte, apakštasīte, tējkarotīte, trauku nospodrināšana, galda uzklāšana.   

  

 Dzērveņu morss ar citronu cenā ietilpst- sulas glāze, glāzes 

spodrināšana, sula, piegāde (250ml) 0,90Eur   

Sula (apelsīnu /multiaugļu/ ābolu/tomātu/plūmju/persiku, u.c.) (200ml) 

1,00Eur cenā ietilpst- sulas glāze, glāzes spodrināšana, sula, piegāde.   

  

 Ūdens ar citrusaugļiem un svaigām piparmētru lapiņām (glāze 

iekļauta) (250ml) 0,70Eur cenā ietilpst- sulas glāze, spodrināšana, 

dzēriens, piegāde.      

  

 Ūdens  ar gurķi (glāze iekļauta) (250ml) 0,70Eur cenā ietilpst- sulas 

glāze, spodrināšana, dzēriens, piegāde.   uz personu   

  

 Ūdens ar dzērvenēm un piparmētru lapiņām (glāze iekļauta) (250ml) 

0,75Eur cenā ietilpst- sulas glāze, spodrināšana, dzēriens, piegāde.   

   

   

   

   

   


