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STANDARTA ĒDIENKARTE
15,00 EUR/1pers. (izvēloties vienu ēdienu no katras kolonnas)
ZUPAS
1)

Nātru;

2)

skābeņu;

3)

nātru-skābeņu;

4)

svaigu kāpostu;

5)

skābu kāpostu;

6)

frikadeļu;

7)

tomātu - gulaša;

8)

aukstā biešu;

9)

aukstā skābeņu;

10) "borščs" (biešu);
11) kartupeļu klimpiņu
ar pienu;
12) sīpolu;
13) tomātu biezzupa;
14) grūbu zupa ar
cauraudzīti;
15) pupiņu.

PAMATĒDIENI

DESERTI

1. Kartupeļu klimpas ar balto mērci
pildītas ar:
 gaļu;
 kaltētām, maltām Klajumu mežā
vāktām sēnēm;
 vārītām, maltām Klajumu mežā
vāktām sēnēm;
 biezpienu.

1. Drupaču kūka.

2.Guļbešnīki ar "zaļo" krējumu, pildīti ar:
 gaļu;
 vārītām, maltām Klajumu mežā
vāktām sēnēm;
 svaigiem kāpostiem un burkāniem.

6. Želeja ar putukrējumu
un ogām.

3. Dārzeņu sautējums ar:
 sēnēm;
 cūkgaļu.
4. Daugavas loku "dolomīts" (mīcītu
kartupeļu sacepums ar maltu gaļu,
tomātiem un sieru).
5. Kupāti:
 bebra&cūkgaļas;
 cūkgaļas;
 stirnu buka&cūkgaļas.
6. Jaunlopa rullīši.
7. "Klajumu bambāļi mētelī". Kartupeļi,
maltas gaļas vai cauraudža "mētelī",
sutināti ar saldo krējumu un sīpoliem.
8. "Babka" ar circeņiem un "zaļo"
krējumu.
Cepeškrāsnī ceptas zarnas, pildītas ar:
 rīvētiem kartupeļiem;
 miežu putraimiem un asini.
9. Cepeškrāsnī cepta gaļa vai ribiņas ar
dārzeņiem.

2. Lailas "šarlotka"
(ābolu).
3. Melleņu ķiļķēni.
4. Medus pīrāgs.
5. Auzu pārslu cepumi.

7. Saldējums ar ogām.
8. Saldā "desa".
9. Biezpiena "pončiki".
10. "Asuškas" (saldi miltu
mīklas pīrādziņi, pildīti
ar biezpienu, tiek
pasniegti karstu sviesta
- saldā krējuma mērcē).
11. Medus kūka ar saldi
skāba krējuma un
maltu svaigu dzērveņu
pildījumu.
12. Biezpiena sacepums ar
rozīnēm.

10. Kotletes (cūkgaļas, alņa&cūkgaļas,
zivju) sutinātas ar saldo krējumu.
11. Aknu kotletes (cūkgaļas, liellopa,
alņa).
12. Klajumu gaļas sautējumi:
 jaunlopa;
 cūkgaļas.
13. Cūkgaļas cepetis un krāsnī cepti
kartupeļi ar mizu, klāt sviests, zaļais
krējums.
14. Sēņu šniceles ar krējumu.
15. Sēņu-maltas cūkgaļas šniceles ar
krējumu.
16. Līdakas bumbas ar saldo krējumu.



Malkas krāsnī gatavoti ēdieni māla podiņos (sautējumi, klimpas, jaunlopa rullīši) + zupa +
saldumi = 20,00 EUR



Meža gaļas (meža sivēna, alņa, stirnu buka) ēdieni + zupa + saldumi = 20,00 EUR
(Cepeškrāsnī cepti ar dārzeņiem un saldo krējumu; grilēti)



Daugavas zivju (līdaka, sams un citas) un Klajumu karpu ēdieni + zupa + saldumi = 20,00EUR
(Cepeškrāsnī cepti ar dārzeņiem un saldo krējumu)

Īstās Latvju saimnieces Ilzes Stabulnieces un saimnieka Viktora Piļščikova uzvaras ēdieni LTV1
kulinārijas šovā " Īstās latvju saimnieces 2017"
Uzkoda: Guļbešnīki ar "zaļo" krējumu
Pamatēdiens: "Alņa riests Daugavas lokos" (malkas krāsnī, podiņos sutināta alņa gaļa
ar dārzeņiem)
Saldais: "Zirgāboli meža ogu purvā"

25,00 EUR/1pers. (t.sk. "zirdziska" dāvaniņa)

UZKODAS
7,00 EUR/1pers. (var izvēlēties 6 veidus)
DĀRZEŅU UN SĒŅU

GAĻAS

ZIVIS

Tomāti, gurķi

Mēle želejā

Zivs frikades želejā

Burkāni

Kūpināta vista

Ceptas zivs gabaliņi

Kāpostu pīrāgs

Kūpināta cūkgaļa

Fritēti kartupeļi

Kūpināts speķis

Marinēta zivs burkānu
segumā

Sēņu salāti

Vārīta rulete (jaunlopa vai
cūkgaļas lāpstiņa)

"Šuba" (siļķe "kažokā")
Pupiņu salāti
Aknu salāti
Folijā cepti kartupeļi ar mizu,
klāt pasniedzams sviests,
zaļumi

BROKASTIS (9,00 EUR/1pers)
KARSTIE ĒDIENI

UZKODAS

1. Sirņiki (biezpiena plāceņi).

Siers

2. Kartupeļu pankūkas ar krējumu, biezpienu.

Zaptes

3. Kartupeļu pankūkas ar "circeņiem" (cepts
cauraudzītis).

Medus

4. Plānās pankūkas ar:
 biezpienu;
 maltu gaļu;
 vārītām, maltām sēnēm;

Zaļumi

5. Griķu kotletes.
6. Koča (tvaicētu grūbu putra ar circeņiem).
7. Mannas putra ar zapti, sviestu.
8. "Īstās latvju saimnieces 2017" Ināras Mālkalnes
autorēdiens: Cepts siers ar aveņu zapti.
9. "Īstās latvju saimnieces 2017" Silvijas Čurkstes
autorēdiens: "Gaiziņkalna spēka kumoss".

Ja grupas lielākas par 20 personām, iespējamas atlaides.

