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30
EUR/pers.

40
EUR/pers.

Pirkstiņuzkodas
Groziņš ar saulē kaltētu tomātu musu
Vistu aknu muss vafelē
Uzkodas
Vraps ar tunzivi, svaigiem salātiem un pikanto mērci
Siļku fileja, tobiko, mini kartupeļi, dedzināti sarkanie sīpoli, mārrutku krēms
Vistas iesmiņi apelsīnu–sinepju marinādē
Liellopa mēles želeja ar sēnēm un garšaugu krēmu
Lēni gatavots liellopa rostbifs ar biešu tartaru, rukolu un parmezāna sieru
Salāti
Cezara salāti ar ceptas vistas fileju
Baltvīnā izturētu bumbieru salāti ar bekonu un zilā siera mērci
Dārzeņu salāti ar saulespuķu un ķirbju sēklām un tumšo balsamiko
Pamatēdiens (lūdzam izvēlēties 2 pamatēdienus)
Menca / Zandarta fileja
Vistas fileja / Cūkgaļas lapstiņa
Piedevas (lūdzam izvēlēties 2 piedevas)
Pērļu grūbas ar sēnem / Rozmarīna sviestā cepti mini kartupeļi / Tvaicēti dārzeņi /
Lēcas saldā tomātu mercē ar sieru / Pērļu kuskuss ar mini dārzeņiem

Pirkstiņuzkodas
Matje siļķes fileja ar pašmāju ceptu rudzu maizi, mārrutku krēmu un foreles ikriem
Prosciutto ar meloni
Uzkodas
Tīģergarneles Taizemes marinādē ar olu tartara mērci
Mazsālīts lasis ar rudzu čipsiem, diļļu majonēzi un marinētiem gurķiem
Zandarta tartars ar zaļo zirņu salsu, dedzinātiem tomātiem un diļļu mērci
Astoņkāju taustekļi ar kūpinātu majonēzi, fenheli un zaļumiem
Vistas iesmiņi apelsīnu–sinepju marinādē
Lēni gatavots liellopa rostbifs ar biešu tartaru, rukolas lapam un pārmezana sieru
Latvijas lauku kūpinātā vistas fileja ar lauku marinējumiem
Siera izlase
Salāti
Pašmāju kūpināta laša fileja ar zaļo lapu salātiem, olu un kartupeļiem
Cēzara salāti ar ceptas vistas fileju
Salāti ar kazas sieru, dzeltenajiem tomātiem un maizes–olīvu drupačām
Pamatēdiens (lūdzam izvēlēties 2 pamatēdienus)
Lasis / Zandarta fileja
Liellopa vaigi / Vistas fileja
Piedevas (lūdzam izvēlēties 2 piedevas)
Pērļu grūbas ar sēnem / Rozmarīna sviestā cepti mini kartupeļi / Tvaicēti dārzeņi /
Lēcas saldā tomātu mercē ar sieru / Pērļu kuskuss ar mini dārzeņiem

DESERTU PIEDĀVĀJUMS (par atsevišķu samaksu)
Augļi
Kūciņa kartupelis
Burkānu kūka ar cigoriņu krēmu
Beļgijas šokolādes braunijs ar sāļo karameli un riekstiem
Medus kūka ar skābkrējuma – cidoniju krēmu

Jautājumu un neskaidrību gadijumā lūdzu sazināties pa e-pastu: konferences@baltvilla.lv

