VAKARIŅU
ĒDIENKARTE
15.00 + PVN

STARTERIS

pasniegts porcionēti, izvēlēties vienu starteri
• Romiešu lapu salāti, pasniegti ar Cēzara mērci, Svētku pils kūpinātu vistas gaļu, Gran podano sieru
un grauzdiņiem
• Tomātu trio pasniegts ar pašu kūpinātu mocarellu, bazilika un balzāmetiķa mērci
• Laša tartars ar avokado un gurķu salsu, wakame jūras zāli un sezamu

PAMATĒDIENS

pasniegts porcionēti, izvēlēties vienu pamatēdienu
• 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

izvēlēties vienu desertu
• Gaisīgais vaniļas krēms ar kraukšķi un ogu mērci
• Bez glutēna šokolādes kūka ar vaniļas mērci

DZĒRIENS
• Ūdens ar citronu

PAPILDUS IZMAKSAS
• Viesmīlis (viens viesmīlis var apkalpot 10 - 20 personas) 10 EUR/h
• Bārmenis (pēc iepriekšējas vienošanās) 150 - 250 EUR
• Šefpavāra meistarklase - pēc iepriekšējas vienošanās
• Visas cenas norādītas bez PVN 21%
Ēdienkartē iespējamas 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!
Mierpilna dabas klātbūtnē rosina labas idejas.
Lai pieteiktu semināru vai konferenci, lūdzu, zvaniet +371 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
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