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ĒDIENKARTE
54 EUR no personas 

SAGAIDĪŠANAS UZKODAS
• Pikantā laša kanapē ar avokado krēmu

• Mini mocarella ar cherry tomātu un bazilika musu

• Tumšās ciabattas tosts ar šefpavāra kūpinājumu un karamelizētiem sīpoliem

• Gaļas bumbiņas ar marinētu gurķīti

• Saldā mini rulete ar pašmāju ievārījumu

STARTERIS
Pasniegts porcionēti, izvēlēties vienu starteri 

• Romiešu lapu salāti, pasniegti ar Cēzara mērci, Svētku pils kūpinātu vistas gaļu, Gran podano sieru 
un grauzdiņiem

• Rukolas salāti ar kazas sieru un bietēm, karamelizētiem valriekstiem un aveņu mērci

• Laša tartars ar avokado un gurķu salsu, wakame jūras zāli un sezamu

PAMATĒDIENS
Pasniegts porcionēti, izvēlēties divus pamatēdienus uz izvēli

• Cepta pīles krūtiņa pasniegta ar batatas biezeni, ceptiem kastaņiem un glazētām vīģēm, sarkanvīna 
un mandarīnu mērci

• Laša fileja sinepju – medus marinādē, pasniegta ar ziedkāpostu biezeni un rīvmaizē ceptiem 
ziedkāpostiem, saldūdens garnelēm un baltvīna mērci

• Lēni gatavoti teļa vaigi pasniegti ar sakņu sacepumu un kadiķu mērci

DESERTS
• Gaisīgais vaniļas krēms ar kraukšķi 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

• Pīles fuagrā ar vīģu džemu un briošs maizi 

• Mazsālīts lasis ar koriandra vinegāra mērci un marinētām gurķa nūdelēm

• Uzkodu plate ar plāni grieztu rostbifu, pilngraudu maizi un sīpolu marmelādi 

• Garneles tempuras mīklā ar pikanto mērci

• Salāti ar konfitētu pīles gaļu, zaļajiem sparģeļiem un ceptām baravikām 

• Cēzara salāti ar vistas fileju, bekonu kraukšķiem un ciabattas grauzdiņiem

• Jaunie lapu salāti ar mango – čilī salsu, koriandru un grilētu tunci

• Svētku pils maizes izlase ar garšaugu sviestu

DZĒRIENI
• Ūdens, morss (500 ml uz personu)

• Kafija, tēja

BĒRNU ĒDIENKARTE
7 EUR no bērna līdz 7 gadiem

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

• Deserts

Bērniem no 7 līdz 12 gadiem - ēdienkarte ar 50% atlaidi

PAPILDUS IESPĒJAS
• Svinību apkalpošana – viesmīlis (var apkalpot 10 – 20 personas) 12 EUR stundā

• Bārmenis pēc vienošanās

• Pieaicinātam personālam no klienta puses (ja nesēž pie galda) ēdināšana (aukstās uzkodas un  
pamatēdiens) ir 12 EUR no personas

• Pieaicinātam personālam no klienta puses (ja sēž pie galdiem) ir pilna samaksa par ēdienāšanu

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

Piedāvājam arī veģetāros ēdienus pēc pieprasījuma

Svētku pils – dzīves skaistajiem mirkļiem!
Gleznaina svinību vieta pie Daugavas.

Lai pieteiktu savas svinības, lūdzu, zvaniet 20102255 vai rakstiet info@svetkupils.lv
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SVĒTKU PILS ŠEFPAVĀRS

INGUS ZANDBERGS
18 gadu pieredze Latvijas labākajos restorānos un banketos
Iepriekš strādājis:  Valtera Restorāns, Gastronome Mc2, 
Ostas Skati, Ladig's Cafe, kafejnīca Džems
Pozitīvs, patīk izaicinājumi un gūst prieku no sava darba


