Kafejnīcas “Ozollāde” ēdienkarte, kafejnīca atrodas Rundāles pils cokolstāvā,
t.+37129 105 356, info@ozollade.lv,
Komplekta Komplektā ietilpst
Nr.
1.
1. Dienas zupa
2. Cūkas kakla karbonādes cepetis ar ķimenēm alus mērcē, pasniegts ar
krāsnī ceptiem kartupeļiem un dārzeņu salātiem
vai
Zemesriekstu skaidiņās panēta zivs (basis) fileja, pasniegta ar
dārzeņu biezeni, siera mērci un dārzeņu salātiem
Vai veģetāriešiem- veģetārais pamatēdiens
Kartupeļu - puravu pīrāgs ar siera mērci
Kafija/tēja
2.

3.

1.
2.

3.
4.

1.
2.

3.
4.

Zaļo lapu salāti ar siera “Sniega bumbām” un ķirštomātiņiem
Kurzemes strogonovs, kartupeļu biezputra, dārzeņu salāti
Vai veģetāriešiem- veģetārais pamatēdiens
Ar ceptām sēnēm pildītas, krāsnī ceptas kartupeļu pusītes
Cremee brulle vai saldējumu asorti ar ogu mērci
Kafija/tēja
Dienas zupa
Ar zaļumiem un sviestu pildīta vistas fileja, kus- kus ar sēnēm,
riekstiem un dārzeņiem, ābolu – baltvīna mērce, svaigu dārzeņu
salāti
Vai veģetārais pamatēdiens
Saldajā čili mērcē marinēti, uz pannas cepti dārzeņi ar kazas sieru
Kūka vai rolbiskvīts ar putukrējumu un ogām, un saldējumu
Kafija/ tēja
Dienas zupa
Apelsīnu sulā un karijā marinēta, krāsnī cepta Norvēģijas laša fileja,
pasniegta ar dārzeņu biezeni un svaigu dārzeņu salātiem
Vai veģetārais pamatēdiens
Kus- kus ar šampinjoniem un lazdu riekstiem, olā panēta, cepta
kāpostu šķēle
Kūka “Pavlova” ar ogām un augļiem vai ogu- augļu salāti ar saldējumu
Kafija / tēja

Cena
1pers. €
10.50

12.00

14,00

18,00

5.

1.
2.

3.
6.

Zaļo lapu salāti ar garnelēm, čurkstinātu cauraudzīti un cieto sieru
Sarkanvīnā sautēti pīles stilbiņi, pasniegti ar apelsīnu sulā sutinātiem
zilajiem kāpostiem un dārzeņu biezeni
Vai veģetārais pamatēdiens
Veģetārā lazanja ar dārzeņiem un biezpienu
Tumšās šokolādes muss

Latviešu tradicionālie ēdieni

18,00

22.50

1. Siļķes "Matjē" uzkoda ar vārītiem krāsainiem kartupeļiem,
biezpienu ar zaļumiem un paipalu oliņu
vai
Vērša astes zupa ar dārzeņiem
2. Medū un sinepēs marinētas, krāsnī ceptas cūkas ribiņas,pērļu
grūbu biezputru, svietā cepti dārzeņi
vai
Puravos un saldajā krējumā sautēta sama fileja, topinambūru
biezenis, sviestā cepti dārzeņi
3. Rupjmaizes un grauzdētu auzu pārslu kārtojums ar rīvētām
dzērvenēm un putkrējumu
vai
Mājas kūka ar vārīto krēmu un brūkleņu ievārījumu

*Kafija un tēja ir iekļauta cenā,
*Ūdens un maize iekļauta komplekta cenā.
*Ja grupa izvēlas ēst tikai zupu, tā tiks pasniegta terīnē, cena vienam viesim 4 EUR, zupa terīnē tiek
papildināta pēc nepieciešamības, maize, krējums un sviests ietilpst cenā.
*Lūgums grupu vadītājiem iepriekš (ne vēlāk kā līdz plkst.10.00 ēdināšanas dienā) pabrīdināt, cik būs
veģetāriešu un arī par to, ja kādam ir alerģija no atsevišķiem produktiem.
* Grupām , pēc vienošanās- grupas vadītājam, šoferim / -iem, bezmaksas ēdināšana

