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PIRKSTIŅUZKODAS
Gaļas pirkstiņuzkodas (minimālais pasūtījums 10 gab)
Groziņš ar cepeša musu
Kanape ar cūkgaļas fileju un mārrutku krēmu
Rupjmaizes kanape ar pīles pastēti
Kanape ar vistas aknu un rumā noturētu plūmi
Rupjmaizes tosts ar rostbifu
BBQ vistas iesmiņš ar ananāsu
Bekonā tīta plūme
Tortillā tīta kūpināta vista
Cūkgaļas iesmiņš sarkanvīna glazūrā
Prosciutto iesmiņš ar meloni
Kanapē ar pīles fileju un apelsīnu džemu
Groziņš ar kūpinātas vistas salātiem un paipalu oliņu
Vistas gaļas krokete ar mārrutku-maskarpones mussu
Cepeša salāti servēti glāzītē

Cena (EUR)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

Zivs pirkstiņuzkodas (minimālais pasūtījums 10 gab)
Kanape ar panētu baltās zivs fileju
Kanape ar m/s lasi un olīvām
Kartupeļu rosti ar kūpinātu lasi
Tīģergarneles iesmiņš ar cukīni pērlītēm
Groziņš ar filadelfijas sieru un sarkanajiem ikriem
Kārtainās mīklas groziņš ar laša krēmu
Pilngraudu tosts ar omleti un paškūpinātu tīģergarneli
Groziņš ar tīģergarneli un paipalu olu
Ceptas mīdijas ar parmezāna sieru un dārzeņu salsu
Kārtainie tunča salāti servēti glāzītē
Rauga pankūciņa ar sarkanajiem ikriem
Kanapē ar rozā tunča tartaru, sezama eļļu un āboliem
Kartupeļu krokete ar bekonu un vieglā diļļu marinādē marinēta tīģergarnele

1,00
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

Dažādas pirkstiņuzkodas (minimālais pasūtījums 10 gab)
Groziņš ar kazas sieru un aprikožu ievārījumu
Baklažānu rullītis ar kazas sieru
Brušetas ar antipastu un sieru
Mocarellas iesmiņš ar ķirštomātiem
Vēja kūka ar putotu baraviku krēmu
Groziņš ar dor blu musu un zemeņu salsu
Kārtainās mīklas groziņš ar spinātu krēmu un trifeļsēņu pastu
Zaļie rukolas salāti ar melnajām lēcām un rostbifu servēti glāzītē
Biešu-ābolu salāti ar fetaki sieru, ķirbju sēklām un aveņu mērci servēti glāzītē

1,00
1,00
1,00
1,00
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

Saldās pirkstiņuzkodas (minimālais pasūtījums 10 gab)
Kārtainās mīklas groziņš ar melleņu musu
Mazie šokolādes brauniji ar vaniļas putām
Šokolādes-ogu plātsmaize ar apelsīnu mussa krēmu
Ogu zupa ar kanēli un biezpiena krēmu pasniegta glāzītē
Vaniļas uzpūtenis ar svaigām ogām pasniegts glāzītē
Cappuccino panna cotta ar ar apelsīnu marmelādi pasniegta glāzītē

Papildus izdevumi:
Transporta izdevumi par km*
Trauku noma 1 eur/pers*
Marmīts (1gb)
Apkalpojošais personāls h/1 pers.*
Depozīts par traukiem**
Galda uzklāšana, novākšana
* izdevumi attiecināmi uz ēdieniem līdzņemšanai un izbraukuma banketam
* *pie trauku atgriešanas nauda tiek atgriezta

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

Cena ( EUR)
0,50
1,00
3,00
18,00
20,00
20,00

banketi@restoransparks.lv, Tel. +37127833219 , K. Barona 3, Jelgava

UZKODU PLATES
NOSAUKUMS
Gaļas plate M (500 gr)
Cāļu aknas bekonā
Vistas fileja BBQ glazūrā
Cūkgaļas cepetis melnā balzāma marinādē
Proscuttio šķiņķis
Liellopa rosbifs
Fuet desiņu variācija
Marinējumi(marinēti dārzeņi)
Mārrutku mērce

Cena (EUR)
12

Gaļas plate L (1 kg )
Cāļu aknas bekonā
Vistas fileja BBQ glazūrā
Cūkgaļas cepetis melnā balzāma marinādē
Proscuttio šķiņķis
Liellopa rosbifs
Fuet desiņu variācija
Marinējumi(marinēti dārzeņi)
Mārrutku mērce

22

Zivju plate M (500gr)
M/s lasis ar biešu creme frech
Ceptas renģes ar ābolu salsu rupjmaizes garozā
Ceptas mīdijas ar parmazāna sieru
Baltā zivs dārzeņu marinarā
Marinēta skumbrija
Kaperi
Olīvas

18

Zivju plate L (1 kg)
M/s lasis ar biešu creme frech
Ceptas renģes ar ābolu salsu rupjmaizes garozā
Ceptas mīdijas ar parmazāna sieru
Baltā zivs dārzeņu marinarā
Marinēta skumbrija
Kaperi
Olīvas

30

Siera plate ( 500 gr)

12

Dor blu siers
Parmezāna siers
Marinēts siers
Kamambēra siers
Pildīti mazie pipari ar svaigsieru
Mednieku olīves
Kalamati olīves
Grissini standziņas
Ievārījums
Rieksti
Siera plate ( 1 kg)
Dor blu siers
Parmezāna siers
Marinēts siers
Kamambēra siers
Pildīti mazie pipari ar svaigsieru
Mednieku olīves
Kalamati olīves
Grissini standziņas
Ievārījums
Rieksti

20

Uzkodu plate Nr.1 (10 pers, 1.5 kg)
Panētas krabju spīles
Spring rolls
Sīpolu gredzeni
Kalmāru gredzeni
Panētas tīģergarneles kartupeļos
Panēts siers
Panēti vistas spārniņi

18

Uzkodu plate Nr.2 (10 pers, 1 kg)
Cāļu aknas bekonā
Liellopa rosbifs
Pīle apelsīnu marmelādē
Vistas iesmiņš riekstu marinādē
M/s lasis ar biešu creme frech
Pildīti mazie pipari ar svaigo sieru
Pildītas olīvas ar anšoviem
Marinēti pipari
Cepti tomāti
Marinēts siers

28

Uzkodu plate Nr.3 (10 pers, 1.5 kg)
Pildīti tomāti
Marinēti baklažāni
Marinēti cukīni

45

Proshutto ar pamello
Pildīti pipari
Olas ar anśoviem
Sparğeļi ar lasi
Mocarella buratta ar salsa verdi, ciedru riekstiem,
un rukolu melnā balzamiko marinādē
Dārzeņu plate (1kg)
Sezonas dārzeņu un Antipasti jeb pašmāju marinējumu izlase

12

Augļu plate ( 1 kg)
Sezonas augļu un ogu izlase

12

Papildus izdevumi:
Transporta izdevumi par km*
Trauku noma 1 eur/pers*
Marmīts (1gb)
Apkalpojošais personāls h/1 pers.*
Depozīts par traukiem**
Galda uzklāšana, novākšana

Cena ( EUR)
0,50
1,00
3,00
18,00
20,00
20,00

* izdevumi attiecināmi uz ēdieniem līdzņemšanai un izbraukuma
banketam
* *pie trauku atgriešanas nauda tiek atgriezta

E-pasts: banketi@restoransparks.lv ; Tel. +37127833219 , K. Barona 3, Jelgava
Salāti
Cena ( EUR)/ 150 gr
Cepeša salāti
2
Klasiskie grieķu salāti
2
Kārtainie vistas salāti ar marinētiem šampinjoniem
2
Mocarellas salāti ar ķirbju sēklām
2
Karstie lēcu salāti ar kazas sieru
2
Lapu salāti ar krāsnī ceptām bietēm, fetas sieru un sēkliņām
2
Lapu salāti ar BBQ vistu un parmezāna sieru
2,5
Cēzara salāti ar bekonu un parmezāna sieru
2,5
Tunča salāti
3
Dārzeņu salāti ar tīģergarnelēm
3,5
Zaļie salāti ar ceptām kalmāru filejām, jūras zāli un marinētām cukini šķēlēm
3,5
Gaļas ēdieni (130 gr / 2 gab porcija)
Sautēta liellopa gaļa austeru mērcē
Vistas gaļas iesmiņš jogurta marinādē
Cūkgaļas fileja pikantajā marinādē
Sarkanvīnā sautēti teļa vaigi
Vistas giross sinepju marinādē
Cūgaļas karbonāde
Cūkgaļas cepetis medus-sinepju marinādē

Cena (EUR)/130gr
3,5
2,5
2,8
3,5
2,5
2,5
2,8

Zivs ēdieni ( 110 gr/ 1 gab porcija)
Jūras asara fileja ar zaļumu sviestu
Laša fileja graudu sinepju glazūrā
Sama fileja zaļumu garozā

Cena (EUR)/110gr
4,5
4,8
4,8

Piedevas ( 150 gr/porcija)
Zaļumu sviestā cepti kartupeļi
Tvaicēti dārzeņi sojas glazūrā
Cepti sakņu dārzeņi
Pērļu grūbu orizotto ar parmezāna sieru

Cena (EUR)/150gr
1,5
1,5
1,5
1,5

Piedevas
Krējuma mērce ar timiānu
Maize
Citronūdens 1 l

Cena (EUR)
1
0,2
1,5

Papildus izdevumi:
Transporta izdevumi par km*
Trauku noma 1 eur/pers*
Marmīts (1gb)*
Apkalpojošais personāls h/1 pers.*
Depozīts par traukiem**
Galda uzklāšana, novākšana*
* izdevumi attiecināmi uz ēdieniem līdzņemšanai un izbraukuma banketam
* *pie trauku atgriešanas, nauda tiek atgriezta

Cena ( EUR)
0,5
1
3
18
20
20

banketi@restoransparks.lv, Tel. +37127833219 , K. Barona 3, Jelgava

BĒRNU BALLĪŠU ĒDIENKARTE
Nosaukums
Burgers ar vistas gaļas kotletīti, frī kartupeļiem un mērci
Mocarellas siera stienīši (panēti, fritēti) 6gb.
Frī kartupeļi trauciņā
Saldo kartupeļu frī trauciņā
Svaigu dārzeņu izlase
Vafeles ar putukrējumu (2 gb.)
Augļu plate (1 kg)
Dārzeņu plate (1 kg)
Saldais/sāļais popkorns trauciņā
Mini keksiņi ar maskarpones mussu
Mazie šokolādes brauniji ar vaniļas putām
Augļu kokteilis (augļi, ogas, piens)
Papildus izdevumi:
Transporta izdevumi par km*
Trauku noma 1 eur/pers*
Marmīts (1gb)
Apkalpojošais personāls h/1 pers.*
Depozīts par traukiem**
Galda uzklāšana, novākšana

Cena (EUR)
4,2
4
2
3,5
2,6
2
12
12
2
1,5
1,5
2,8
Cena ( EUR)
0,50
1,00
3,00
18,00
20,00
20,00

* izdevumi attiecināmi uz ēdieniem līdzņemšanai un izbraukuma
banketam
* *pie trauku atgriešanas nauda tiek atgriezta

