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                                               Uzkodu piedāvājums 

 

    Sāļais Raffaello ar olīvi                                                         0.55Eur/gb  

 Siera rulete ar salātiem un šķiņķi    0.75Eur/gb 

 Dour blu siera krēms ar vīnogu uz grauzdiņa  0.80Eur/gb 

 Maizītes ar fetas siera krēmu un mini tomātiem  0.80Eur/gb   

 Maizītes ar lasi      0.95Eur/gb    

 Maizītes ar garnelēm un olu krēmu    1,05Eur/gb 

 Tīģergarneles ar paipalu oliņām    1.30Eur/gb 

 Siļķu maizītes ar olu     0.60Eur/gb 

 Pelnu siers ar kūpinātu lasi un jūras kāpostiem  1,20Eur/gb 

 Tunča maizītes ar dillēm     0.75Eur/gb 

 Krabju bumbiņas ar sieru     0.65Eur/gb 

 Kartupeļu pankūciņas ar bazilika krēmu un šķiņķi  0.75Eur/gb 

 Maizītes ar sēņu krēmu un paipalu oliņām   0.90Eur/gb 

 Prošuto ar svaigo sieru uz graudu  maizītes                           1,00Eur/gb    

 Cūkgaļas rullītis saldās paprikas laiviņā   0.85Eur/gb 

 Cūkas fileja balzamiko marinādē ar sīpolu marmelādi 1,05Eur/gb 

 Vistas gaļas ruletīte ar kariju un zaļumiem   0.75Eur/gb 

 Vistas filejas kabatiņas ar apelsīnu    0.75Eur/gb   

 Gaļas lodīte ar grauzdiņu un šampinjonu   0.70Eur/gb 

 Vistas fileja ar bekonu un timiānu    0.80Eur/gb 

 Vistas fileja ar Fetas sieru un saulē kaltētiem tomātiem 0.80Eur/gb 

 Maizītes ar zaļo zirnīšu pastēti    0.75Eur/gb 

 Kanape ar šķiņķa musli     0.65Eur/gb 

 Kanape ar siera musli      0.65Eur/gb 

 Cepešmaizītes ar marinētu gurķīti    0.90Eur/gb 

 Speķmaizītes ar sīpoliem      0.70Eur/gb 

 Laša salāti glāzītēs     1,25Eur/gb 

 Biezpiena bumbiņs ar kūpinātu bekonu uz rudzu maizītes 0,80Eur/gb 

 Dārzeņu salmiņi ar garšaugu mērci    0.75Eur/gb  

 Augļu asorti glāzītēs     0,95Eur/gb 

 Pīrādziņi ar gaļu      0.28Eur/gb 

 Kārtainie pīrādziņi ar burkāniem un sieru   0.38Eur/gb 

 Buljona pīrādziņi       0.38Eur/gb 

 Ābolmaizītes      0.60Eur/gb 

 Mini ”Vecrīgas”      0.45Eur/gb 

 Mandeļu maizītes      0.28Eur/gb 

 Smilšu mīklas groziņi ar augļiem    0.50Eur/gb   

 Kūciņas ar vārīto krēmu un brūkleņu ievārījumu   0.70Eur/gb 

 Medus kūciņas      0.65Eur/gb 

 Siera kūciņas      0.95Eur/gb 

 Sviesta cepumi ar kanēli vai sēkliņām   10,00Eur/kg 
PVN21% nav ietverti cenā           
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