SIA ``Lustīgie Meistari`` piedāvātās ēdienkartes cienīgam aizgājēja piemiņas
banketam
Bēru mielasta ēdienkarte Nr. 1 ( 7,00 EUR / pers., bez PVN)
Vīns (ved Klients)
Torte (50 gr./pers.)
Buljons ar zaļumiem , pīrādziņš (200 gr./pers.)
Siltie ēdieni



Pildītas cūkgaļas kotletes (150 gr./pers.)
Sezama marinādē noturētas, grilētas vistas gaļas sloksnītes (150 gr./pers.)

Vārīti kartupeļi ar zaļumiem (250 gr./pers.)
Maigie sautētie skābie kāposti ar dārzeņu piedevu (100 gr./pers.)
Cepeša mērce
Gurķu, tomātu salāti ar Šalotes sīpoliem marinādē (100 gr./pers.)
Aukstās uzkodas ( 100 gr./pers.)
Gaļas uzkodu plate
Sarkanā siļķe ar krējumu
Siera iesmiņi ar vīnogām un meloni
Salāti (100 gr./pers.)
Gaļas salāti
Saldais (150 gr./pers.)
Kakao krēms ar riekstu vafeļu skaidiņām un dzērveņu mērci
Kafija, cepumiņi
Dzēriens,
Maize.

Bēru mielasta ēdienkarte Nr.2 ( 10.00 EUR/ pers. bez PVN)
Vīns (ved Klients)
Tortes gabaliņš (50 gr./pers.)
Frikadeļu zupa ar zaļumiem , pīrādziņš (200 gr./pers.)
Siltie ēdieni



Marinētas cūkgaļas karbonādes (150 gr./pers.)
Ar dārzeņiem un sieru pildīts vistas šķinķītis (150 gr./pers.)

Vārīti kartupeļi
Maigie sautētie skābie kāposti ar dārzeņiem (100 gr./pers.)
Burkānu zirnīšu sautējums (80 gr./pers.)
Cepeša mērce ar saldo krējumu un zaļumiem
Biešu salāti ar gaišajām rozīnēm (100 gr./pers.)

Aukstās uzkodas ( 150 gr./pers.)
Laša rozītes
Ar pikanto siera masu pildīti tomāti
Gaļas uzkodu plate
Marinēti un svaigi dārzeņi

Salāti (100 gr./pers.)
Cepeša gaļas salāti
Saldais (150 gr./pers.)
Riekstu & cepumu krēms ar dzērveņu mērci
Kafija, cepumiņi
Dzērveņu dzēriens,
Maize, sviests

Bēru mielasta ēdienkarte Nr.3 ( 15.00 EUR pers., bez PVN)
Vīns (pirmā glāze)
Tortes gabaliņš (80gr./pers.)
Frikadeļu zupa, buljona pīrādziņš (200 gr./pers.)
Siltie ēdieni




Garšaugos marinēts cūkgaļas cepetis (120 gr./pers.)
Liellopu gaļas irbītes sautētas saldajā krējumā (120 gr./pers.)
Ar dārzeņiem un sieru pildīta vistas gaļa (120gr./pers.)

Vārīti kartupeļi (250 gr./pers.)
Grilēti dārzeņi (100 gr./pers.)
Maigie sautētie skābie kāposti ar dārzeņiem (100 gr./pers.)
Dārzeņu mērce ar saldo krējumu un zaļumiem
Cepeša mērce ar saldo krējumu un zaļumiem
Svaigu dārzeņu salāti ar cidoniju salsu (50 gr./pers.)
Burkānu un marinētu gurķu salāti (50 gr./pers.)
Aukstās uzkodas ( 200 gr./pers.)
Zivju plate
Sieru plate
Dažādu gaļu uzkodu plate
Marinēti un svaigi dārzeņi
Salāti (150 gr./pers.)
Cepeša gaļas salāti
Vistas/siera/tomātu salāti
Saldais ( 150 gr./pers.)
Dzērveņu krēms ar vaniļas mērci
Kafija, kūciņas
Dzērveņu dzēriens,
Maize, zaļumu sviests

