
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)

Lapu salāti pasniegti ar medū apceptiem 
rudens dārzeņiem, Camambert sieru un 

tumšo Balsamico mērci.

Iecienītie Cēzara salāti ar romiešu 
salātu lapām, grilētas vistas filejas 

šķēlēm, pašu gatavotu Cēzara salātu 
mērci, Itālijas Parmesan un pašceptas 

bagetes grauzdiņiem.

Griķu miltu pankūkas ar pašu gatavotu 
humosu, trifelētu kazas sieru, 
baklažanu salsu un melnsakni.

Laša tartars ar pilngraudu grauzdiņiem, 
mīksti vārītu paipalu olu 

un pašmāju vītinātiem tomātiem.

Plāni griezta Urugvajas liellopa 
kakla karbonāde ar tunča mērci 

un kaperiem.

II variants
(18.00 Eur /1 persona)

Grilēts Camembert siers ar salātu lapām, 
vītinātiem ķirštomātiem, saldo marinēto 
ķirbi, spāņu šķiņķi Serrano un Zviedrijas 

brūkleņu mērci.

Kūpināta laša salāti ar ceptām batātēm, 
marinētiem gurķiem, tomātiem, 

melnsakni un Dijon 
sinepju – medus mērci.

Tīģergarneļu tartars ar trifeļu mērci, 
sarkanā apelsīna filejām, pašmāju 

vītinātiem tomātiem un aļģu ikriem.

Mazsālīta laša fileja ar ķirštomātiem, 
olīvām un kraukšķinātiem sīpoliem.

Plāni griezta Urugvajas liellopa kakla 
karbonāde ar tunča mērci un kaperiem.

Kūpinātas pīles gaļa 
ar marinētām baravikām.



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

veidotā ēdienkartē. Jūsu viesi varēs izvēlēties vienu no tiem.

Steiki Zivis 
Sviestā cepta zandarta fileja  19.00 €

Pasniegta ar sautētiem Savojas kāpostiem, 
žāvētu tomātu, artišoku, kaltētām garnelēm, 
Eryngi sēni, melnsakni un ābolu 
sidra – saldā krējuma mērci.

Grilēts lasis    16.00 €

Pasniegts ar sautētiem Savojas kāpostiem, 
žāvētu tomātu, artišoku, kaltētām garnelēm, 
Enoki sēnēm, melnsakni un cigoriņu mērci.

Sviestā cepta ezera sīga   16.00 €

Pasniegta ar sautētiem Savojas kāpostiem, 
kim-chi garšvielu, žāvētu tomātu, artišoku, 
kaltētām garnelēm, melnsakni un cigoriņu mērci.

Citi gaļas 
ēdieni
Pekinas pīle ar Ramen nūdelēm  17.00 €

Miso – liellopa buljons, korejas burkānu salāti, 
kraukšķināti sīpoli, Edamame pupiņas

Pīles fileja    22.00 €

Papildināta ar biešu karpačo, pastinaku, 
saldo ķirbi, Eryngi sēni un teļa buljona mērci.

Cūkgaļas ribiņas    20.00 €

Pasniegtas ar kartupeļu un biešu biezeni, 
ceptu batāti, marinētām baravikām 
un ābolu sidra – saldā krējuma mērci.

Grilēts puscālis     22.00 €

Pasniegts ar kartupeļiem frī un BBQ mērci.

Jēra rumpsteiks (160g)     29.00 €
Jaunzēlande, barots ar zāli

Pasniegts ar ceptu batāti, baklažānu salsu, 
pastinaku, jāņogām un teļa buljona mērci.

Tenderloin (200g)     29.00 €
Jaunzēlande, barots ar zāli

Pasniegts ar kartupeļu biezeni, vītinātu tomātu, 
medū ceptiem rudens dārzeņiem un sēņu mērci.

Striploin Black Angus (200g)    31.00 €
Urugvaja, barots ar graudiem

Pasniegts ar Eryngi sēni, kartupeļu biezeni, 
cepts burkānu un Peppercorn & Ghost piparu mērci.

Flank Black Angus (200g)    31.00 €
Urugvaja, barots ar graudiem

Pasniegts ar Eryngi sēni, kartupeļu biezeni, 
cepts burkānu un Peppercorn & Ghost piparu mērci.

Heart of Rump Black Angus(250g)    29.00 €
Urugvaja, barots ar graudiem

Pasniegts ar Eryngi sēni, kartupeļu biezeni, 
cepts burkānu un Peppercorn & Ghost piparu mērci.

Entrecôte (250g)     28.00€
Brazīlija, barots ar zāli 

Pasniegts ar Eryngi sēni, kartupeļu biezeni, 
ceptu burkānu un Peppercorn & Ghost piparu mērci.



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

veidotā ēdienkartē. Jūsu viesi varēs izvēlēties vienu no tiem.

Pie katra burgera pasniedzam 
frī un tomātu mērci

Poke 
Tvaicēti suši rīsi, ko papildina svaiga gurķa gabaliņi, 
burkānu skaidiņas, avokado un pakčoja strēmelītes, 
svaigas zaļās pupiņas, mango un marinēta Japānas 
ingvera gabaliņi. Pasniegts ar pašu gatavotu Āzijas 
mērci un sezama sēklām.

      Ar Tofu     10.00 €
      Ar garnelēm              13.00 €
      Ar lasi                12.00 €
      Ar vistu                         10.00 €
 

Risoto
Dienviditālijas stilā

Gatavojot Apūlijas, Sicīlijas un citiem Dienviditālijas 
reģioniem raksturīgu risoto, galvenais akcents slēpjas 
intensīvajā un garšām bagātajā buljonā. Tādējādi 
risoto ir šķidrāks, aromātiskāks un, salīdzinot, 
ar tradicionālo pagatavošanas veidu, mazāk trekns.

Risoto ar astoņkājiem un mīdijām           12.50 €

Ar Parmezāna sieru, pētersīļiem, 
žāvētām garnelēm un saldo krējumu.

Sēņu risoto              12.50 €

Ar Parmezāna sieru, pētersīļu lapām, 
šampinjoniem, baravikām un Eryngi sēnēm. 

Baltvilla    13.00 €

Latvijas liellopa gaļa, tomāti, salātlapa, 
marinēti gurķi, marinēti sīpoli, tomātu mērce, 
pašu gatavota ķiploku majonēze.

Chef     14.00 €

Latvijas liellopa gaļa, tomāti, marinēti gurķi, 
BBQ mērce, salātlapas, sīpolu marmelāde, 
čedaras siers, pašu gatavota ķiploku majonēze. 

Black Angus spicy   18.00 €

Premium Black Angus liellopa gaļa, 
tomāti, marinēti gurķi,salātlapas, 
marinēti halapenjo pipari, čedaras siers, 
Hells mērce, Sriracha pipari.

Black Angus classic   17.00 € 

Premium Black Angus liellopa gaļa, 
BBQ mērce, marinēti gurķi, tomāti, 
salātlapas, dubultais kūpināts čedaras siers,
Tempura mīklā kraukšķināti sīpolu riņķi, 
majonēze.

Green power    12.00 €

Cepts Camamber siers, kūpināts čedaras siers, 
vīģu ievārījums, tomāts, salātlapas. 

Burgeri 



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/

