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Kāzu piedāvājums

PREMIUM
VISS IEKĻAUTS!

• Visas Svētku pils svinību telpas
• Visi numuriņi, 54 - 60 gultasvietas
• Pilna ēdienkarte vakariņām ar 3 veidu uzkodu platēm, nakts bufeti, brokastīm
• Viesmīļi un apkalpošana
• Uzkodas un šampanieša piramīda viesus sagaidot
• Svinību torte – sadarbībā ar daceskukas.lv
• Mūzikas sistēma un maināms apgaismojums noskaņai

PREMIUM EKSTRAS
• Profesionāls bārmenis
• 3 dekorēšanas piedāvājumi – viesību galdu noformējumam ar dzīvo ziedu kompozīcijām
• Dizains un druka – galda kartes, sēdvietu un guļvietu plāns, ēdienkartes, dzērienu kartes
• Dekoratīvi molberti sēdvietu un guļvietu plāniem
• Dekortīvs viesu grāmatas vai dāvanu galds ar noformējumu
• Fotostūris skaistiem mirkļiem ar dzīvajiem ziediem no izvēlētā dekorēšanas piedāvājuma

Cenas piedāvājums spēkā, sākot no 50 viesiem. 
Ja viesu skaits ir no 40 līdz 49 viesiem, tad piedāvājuma cena ir 135 EUR no personas.
Svinību zāles ietilpība – līdz 90 viesiem.

Lai pieteiktu savas svinības, lūdzu zvaniet 20102255 vai rakstiet info@svetkupils.lv
Piedāvājums spēkā janvārī, februārī, martā, aprīlī, oktobrī, novembrī, decembrī katru dienu.

Maijā, jūnijā un septembrī no svētdienas līdz ceturtdienai.   
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Viss iekļauts

ĒDIENKARTE
SAGAIDĪŠANAS UZKODAS

• Pikantā laša kanapē ar avokado krēmu

• Maizes grauzdiņš ar mocarellu, cherry tomātu un paštaisītu bazilika pesto

• Tumšās ciabattas tosts ar šefpavāra kūpinājumu un karamelizētiem sīpoliem

• Maizīte ar kūpinātu vistu un spinātiem

• Šokolādes groziņš ar mango musu

PAMATĒDIENS
pasniegts ģimenes stilā

• Lēni gatavota vistas gaļas krūtiņa un vistas gaļas balotīne ar garšaugiem,
pasniegta ar kartupeļu gratine un dedzinātiem lokiem

• Apdūmoti cūkgaļas medaljoni pasniegti ar sezonas grilētiem dārzeņiem un
karamelizētiem Šalotes sīpoliem

• Cepta zandarta fileja pasniegta ar burkānu biezeni, Haricots pupiņām un kraukšķīgiem 
ziedkāpostiem

MĒRCES
• Buljona mērce

• Baltvīna mērce

DESERTS
• Gaisīgais krēms ar čia sēklām un ogu mērci

AUKSTĀS UZKODAS
Pasniegtas uz galdiem

• Svētku pils šefpavāra gaļas izlase 
Pašu kūpināta vista, cūkgaļas cauraudzis, liellopa mēle un pašu vītināta cūkgaļas karbonāde

• Svētku pils zivs veltes 
Pašu kūpināts lasis, garšaugos marinēta siļķe, kraukšķīgas brētliņas, mazsālīts lasis

• Svētku pils dārzeņu izlase 
Sezonas svaigie un marinētie dārzeņi ar mērci
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NAKTS UZKODAS
Pasniegtas bufetes veidā

• Siera plate

 • Zandarta fileja “Latviskajā” marinādē

• Vistu spārniņi bārbekju (BBQ) mērcē

• Vraps ar mazsālītu lasi, rukolu un krēmsieru

• Marinēti pipariņi pildīti ar kazas sieru

• Šefpavāra vītinājuma uzkoda ar saulē kaltētu tomātu krēmu

• Cūkgaļas cepetis ar graudu sinepju sēklām un marinētiem gurķu salātiem

 • Burratas svaigais siers, pasniegts ar paštaisītu bazilika pesto un tomātiem 

• Olivjē (rasols) salāti

• Svētku pils maizes izlase ar garšaugu sviestu

DZĒRIENI
• Morss (500ml uz personu)

Pupiņu kafija, tēja, ūdens neierobežoti

BĒRNU ĒDIENKARTE
10 EUR no bērna līdz 7 gadiem

• Kartupeļi frī ar pašgatavotiem vistas nagetiem, svaigiem dārzeņiem un tomātu mērci

• Deserts 
Bērniem no 7 līdz 12 gadiem piemērojam 50% atlaidi piedāvājumam

BROKASTU ĒDIENKARTE
Bufetes veidā

• Soļanka

• Plānās pankūkas ar piedevām

• Svētku pils maizes izlase ar garšaugu sviestu

• Pupiņu kafija, tēja, ūdens neierobežoti

APKALPOŠANA
• Svinību viesmīlis (var apkalpot 10 – 20 personas) 12 EUR stundā

Vienojoties, iespējama ēdienu pasniegšana porcionēti vai ģimenes stilā

• Bārmenis pēc vienošanās

• Ēdienkartē iespējams ieviest izmaiņas, lai pielāgotu ēdienkarti atbilstoši Jūsu vēlmēm,
kas attiecīgi var mainīt ēdienkartes cenu

• Piedāvājam veģetāros un vegānos ēdienus pēc pieprasījuma

INFORMĀCIJA 
• Apkalpošanā iekļauts galda klājums, galdauti (balti vai pelēki), trauki, glāzes,

galda piederumi, baltas auduma salvetes

• Alkohols tiek gādāts no klienta puses bez korķa naudas piemērošanas 

• Pieaicinātam personālam no klienta puses (ja nesēž pie viesu galda)
ēdināšana 16 EUR no personas

• Pieaicinātam personālam no klienta puses (ja sēž pie viesu galda)
piemērojam pilnu samaksu par ēdināšanu

Ēdināšanas pakalpojumus nodrošina šefpavārs Ingus Zandbergs ar savu komandu




