
Mūsu restorāna komanda ir izveidojusi īpašu svinību 
ēdienkarti ar daudzveidīgiem un gardiem ēdieniem. 

Balstoties uz Jūsu izvēli, mēs izveidosim īpašu ēdienkarti 
Jūsu svinībām. Tās galvenās priekšrocības ir paredzams 

budžets, kā arī īsāks ēdienu pagatavošanas laiks. 

Svinību ēdienkartes izveide:
1. izvēlieties vienu no mūsu piedāvātajiem uzkodu 

piedāvājumiem;

2. izvēlieties 2 vai 3 pamatēdienus, kas tiks iekļauti 
Jūsu svinību ēdienkartē, un svinību laikā Jūsu viesi 

varēs izvēlēties vienu no tiem;

 3. izvēlieties vienu no desertu variantiem - desertu katram  
viesim vai svinību torti.

Jūsu svinībām veidota 
ēdienkarte restorānā “Baltvilla”



UZKODAS
Lai Jūsu svinības iesāktos ar gardām uzkodām, kas tiks pasniegtas, 

tiklīdz Jūsu viesi būs ieradušies, aicinām Jūs izvēlēties vienu no 
diviem mūsu īpašajiem svinību uzkodu piedāvājumiem.

I variants
(16.00 Eur /1 persona)

Iecienītie Cēzara salāti ar romiešu salātu 
lapām, grilētas vistas filejas šķēlēm, pašu 

gatavotu Cēzara salātu mērci, 
Itālijas Parmesan un 

pašceptas bagetes grauzdiņiem.

Svaigo lapu salāti ar avokado, sparģeļiem, 
svaigiem gurķiem un greipfrūtu

daiviņām. Papildināti ar
Balsamic Vinegar & Gin Tonic mērci.

Jūras ķemmīšu Ceviche laima- apelsīna 
marinādē ar Yuzu- čili mērci, krabju

čipsiem un aļģu ikriem.

Kūpināta menca ar burkānu krēmu, Tahini 
mērci un baltvīnā izturētiem gurķiem.

Kūpināta pīles krūtiņa ar krāsnī ceptiem 
burkāniem, svaigu lapu salātiem 

un ogu mērci.

II variants
(20.00 Eur /1 persona)

Svaigo lapu salāti ar avokado, sparģeļiem, 
svaigiem gurķiem un greipfrūtu

daiviņām. Papildināti ar
Balsamic Vinegar & Gin Tonic mērci.

Cepta Camembert salāti ar rukolas lapām, 
Prosciutto, zemeņu un Sherry mērci un 

Latvijas ķiršu tomātiem.

Mozzarella ar persikiem, sparģeļiem un 
pesto mērci.

Mazsālīts lasis ar sezama – Hoisin mērci, 
Tobiko ikriem un Wakame jūras zāli.

Kūpināta menca ar burkānu krēmu, Tahini 
mērci un baltvīnā izturētiem gurķiem.

Kūpināta pīles krūtiņa ar krāsnī ceptiem 
burkāniem, svaigu lapu salātiem 

un ogu mērci.

Liellopa gaļas tartars ar Gruyère sieru.



PAMATĒDIENI
Izvēlieties 2 vai 3 pamatēdienus, kas būs iekļauti īpaši Jūsu svinībām 

veidotā ēdienkartē. Jūsu viesi varēs izvēlēties vienu no tiem.

PUTNU GAĻA

Pīles kājas Confit   16.00 €

Pīles fileja    17.00 €

Puse kukurūzas cāļa    18.50 €

ZIVIS UN JŪRASVELTES

STEIKI

Flank steiks Black Angus /200g /    27.00 €  
Urugvajaja, barots ar graudiem  

Heart of Rump Black Angus /250g/  28.00 €  
Urugvajaja, barots ar graudiem

Picanha Black Angus / 200g /  27.50 €
Urugvajaja, barots ar graudiem 

Entrecôte / 200g /    25.50 €
Brazīlija 

Tenderloin steiks /180g /    28.00 € 
Jaunzēlande, barots ar zāli  

Tomahawk Īrija / 1kg  /    85.00 €
Paredzēts 2 - 3 personām 

Piedevas steikiem - Selerijas biezenis ar 
Umami / Balsamico – medus glazūrā cepts burkāns

CŪKGAĻA

Viegli dūmotas ribiņas  19.00 €

Tomahawk    21.00 €

Tīģergarneles     23.00 €

Dorada    22.00 €

Sviestā cepta zandarta fileja   19.50 €

Sviestā cepta mencas fileja    21.00 €

Piedevas cūkgaļas ēdieniem - 
Brokolini / Selerijas biezenis ar Umami / 
Balsamico – medus glazūrā cepts burkāns

Piedevas putnu gaļas ēdieniem - 
Sviestā cepti sparģeļi/ Burkānu - Ponzu 
biezenis/ Edamame pupiņas

Piedevas zivju ēdieniem - 
Zaļumos marinēts artišoks / 
Puķkāpostu biezenis ar Tahini / Tomāti 

PAPILDUS PIEDEVAS   5.00 €

   Mūsmāju klasiskie kartupeļi frī 
   Āfrikas saldo kartupeļu frī 
   Svaigo lapu salāti ar cukurziņu pākstīm 
   Turku zirņu un dārzeņu ragu 
   Cepti kartupeļi ar sēņu mērci un sieru 



DESERTI

I variants. Izvēlieties 2 vai 3 no mūsu piedāvātajiem svinību desertiem. 
Tie būs iekļauti Jūsu svinībām veidotā ēdienkartē. 

Jūsu viesi varēs izvēlēties vienu no tiem. 

II variants. Izvēlieties kādu no mūsu izcilās konditores ceptajām tortēm. 
Skatīt nākamajā lapā. Minimālais tortes pasūtījums no 1,5 kg. 

Pašu gatavots saldējums 6.00 € 
Ananāsu / Zemeņu / Vaniļas/ Šokolādes / Yuzy - apelsīnu

Šokolādes fondants ar vaniļas saldējumu un svaigām ogām 7.00 €

Kūka Crepville ar zemenēm un Sabajon krēmu 8.00 €

Saldējuma rulete “Piña colada” 7.50 €

Crème Brûlée ar melleņu gēlu un svaigām ogām 7.00 €

Rezervējiet laiku svinībām restorānā „Baltvilla”

REZERVĒT

https://www.baltvilla.lv/svinibu-pieteikuma-forma/


 30 eiro – 1kg / min. pasūtījums 1.5 kg

Torte Crepville ar zemenēm un Sabajon krēmu

Smalki zemeņu un mandeļu miltu biskvīti, franču Sabayon krēms no oriģinālā
Champagne, zemeņu pildījums un vaniļas krēms.

Spinātu medus torte

Spinātu biskvīts ar īstu lauku krējumu, smiltsērkšķiem un medu.
Klasisko kūku cienītājiem ar pārsteidzošu un veselīgu garšu kombināciju!

 30 eiro – 1kg / min. pasūtījums 2 kg

Lavandas torte

Piesātināti Espresso kafijas biskvīti, ECO lavandas cheesecake kopā
ar kraukšķīgo mandeļu- lavandas slāni, maigs japāņu krēms Namelaka

un karamelizetā baltā šokolāde ar Baileys liķeri, tumša un bieza kafijas karamele.

 40 eiro – 1kg / min. pasūtījums 2 kg

Torte Provansa

Maigs šifona biskvīts mitrināts ar citrona liķieri, meža melleņu zīda Cheesecake,
sulīgs svaigo melleņu konfi ar citrona kurda noti. Garšos visiem, kas mīl Provansas šarmu!

Kiršu -šokolādes torte ar karameļu krēmu

Melnās šokolādes biskvīti, mitrināti kafijas sīrupā, 
aromatisks ķiršu pildījums ar konjaku un karameļu krēms.

Torte “Melleņu vasara”

Gaisīgs šifona biskvīts ar magoņu sēkliņām, sulīgs melleņu muss
ar balto šokolādi un drupinātu smilšu mīklas slānis ar skābenu citronu kurdu. 

Garšos tiem, kas mīl vasaru!

Rezervējiet laiku svinībām restorānā „Baltvilla”

REZERVĒT

TORTE PĒC PASŪTĪJUMA

https://www.baltvilla.lv/svinibu-pieteikuma-forma/

