Ēdienkartes tūristu grupām
(Iepriekš piesakoties pa tel.29383143)

I variants. Cena: EUR 5.00
 Cūkgaļas karbonāde
(pasniegta ar kartupeļiem „frī”, svaigiem dārzeņu salātiem, tomātu
mērci).
 Dundagas krēms ar rozīnēm un ogu mērci.
 Dzēriens.

II variants. Cena: EUR 6.00






Cepta zivs fileja
(pasniegta ar vārītiem kartupeļiem un svaigiem dārzeņu salātiem,
krējuma-sīpolu mērci).
Rīsu krēms ar ogu mērci.
Kafija vai tēja.
Dzēriens.

III variants. Cena: EUR 7.00






Cepta vistas filejas karbonāde sierā
( paniegta ar vārītiem-ceptiem kartupeļiem, mērci un svaigiem
dārzeņu salātiem).
Biezpiena – šokolādes krēms ar vaniļas mērci.
Kafija vai tēja.
Citronūdens.

IV variants. Cena: EUR 7.60






Spinātu krēmzupa ar grauzdiņiem.
Vistas šķiņķu „karbonāde” panējumā
( pasniegta ar rīsiem, svaigiem dārzeņu salātiem, tomātu- krējuma
mērci.
Kafija vai tēja.
Dzēriens.

V variants. Cena: EUR 9.00






Frikadeļu zupa;
Šmorēts cūkgaļas cauraudzis ar kartupeļiem „frī”, mērci un
svaigiem dārzeņu salātiem;
Biezpiena – vaniļas krēms ar ogu mērci;
Kafija, kafijas piens vai tēja;
Citronūdens.

VI variants. Cena: EUR 12.00





Grillēts lasis ar kartupeļu kroketēm, grillētiem dārzeņiem,
svaigiem dārzeņu salātiem, mērci;
Ogu krēms ar vaniļas mērci;
Kafija, kafijas piens vai tēja;
Sula (apelsīnu vai multi augļu).

VII variants. Cena: EUR 12.00






Bauskas īpašais ēdiens - „Bauskas dālderis”
(c/ g fileja rozmarīna, alus marinādē, ar alus mērci, kartupeļu pusītēm
sinepēs un medū, ķiršu tomātiņiem, karamelizētiem ķiplokiem,);
Deserts „Bauskas pilsdrupas”
(„saldā brunete”, svaigu ogu mērce, alus putu mērce);
Kokteilis „Rātes dzira”
(iesala dzēriens „Veselība”, „Bauskas Tumšais” alus)

Veģetārā ēdienkarte.
Zupas. Cena EUR 2,00
 Spinātu krēmzupa
 Brokoļu krēmzupa
 Siera krēmzupa.
Pamatēdieni. Cena EUR 4.00-6.00
 Makaroni ar ceptiem baklažāniem un rikotas sieru;
 Pasta ar dārzeņiem baltvīna mērcē;
 Pasta ar spinātu, laša mērci;
 Dārzeņu podiņš;
 Zivju panniņa;
 Siers karija-olu- miltu „kažokā” ar pikantajām pupiņām, wok
dārzeņiem un sēņu mērci.
Deserts. Cena: EUR 1,50
 Augļi ar medu

Bērnu ēdienkarte
Pamatēdiens.
 „Vistu dumpis”
(Vistu „pirkstiņi” pasniegti ar biezeni, tomātu un gurķu salātiem
krējumā);
Deserts.
 Pankūkas ar saldējumu un sezonas ogu mērci.
Cena : EUR 5,00

*Varam sagatavot kompleksos piedāvājumus atbilstoši Jūsu vēlmēm.

