
Kafijas pauze - 5.50 eur/pers.

Pasūtītājs
Kontakti

e-pasts; mob.Nr.

Datums

Sākuma laiks
Telpas nosaukums

Personu skaits

Papildus piezīmes

Porc. daudz.
Cena bez 

PVN
Summa 

Kafija ar cukuru un pienu

Tēja ar cukuru un citronu

Ar citrusaugļiem, piparmētru lapiņām un zemenēm bagātināts ūdens

Rudzu maizes grauzdiņš ar Baltijas siļķes tartaru, krēmsieru, paipalas olu un marinētiem sīpoliem

Pildīta tortilla ar ceptu vistas fileju, kaltētu tomātu krēmu un dārzeņiem

Dārzeņu maizītes uzkoda ar putotu kazas sieru un ķiršu tomātu konfitu

Mini kūciņa

Summa kopā par ēdieniem  un dzērieniem 4.55

Papildus izmaksas

Galda uzklāšana, novākšana                                                                               sākot no 0 15.00 0.00

Viesmīļu darba apmaksa (ar nodokļiem)                                                          sākot no 0 25.00 0.00

Servēšanas un apkalpošanas izdevumi ( trauki, galdauti, galda svārki )     sākot no 0 1.00 0.00

Summa kopā par apkalpošanu 0.00

Summa KOPĀ bez PVN 4.55

PVN 21% 0.95

Kopā apmaksai ar PVN 5.50

** Jebkuru piedāvājumā iekļauto pozīciju varam koriģēt/ mainīt pēc Jūsu izvēles

no 10 pers.

1 4.55 4.55

Rīgas Motormuzeja kafejnīca



Kafijas pauze - 7.00 eur/pers.

Pasūtītājs
Kontakti

e-pasts; mob.Nr.

Datums

Sākuma laiks
Telpas nosaukums

Personu skaits

Papildus piezīmes

KAFIJAS PAUZE 

Porc. 

daudz.

Cena bez 

PVN
Summa 

Kafija ar cukuru un pienu

Tēja ar cukuru un citronu

Ar citrusaugļiem, piparmētru lapiņām un zemenēm bagātināts ūdens

Pildīta tortilla ar tunci, mārrutku krēmsieru un dārzeņiem

Dārzeņu groziņš ar putotu pīles pastēti, karamelizētiem sīpoliem 

Pildīta tortilla ar svaigā siera krēmu, dārzeņiem un žāvētu šiņķi

Rudzu maizes grauzdiņš ar bazilika krēmu, mini mocarellas lodīti un ķiršu tomātiņu 

Mini kūciņa

Summa kopā par ēdieniem  un dzērieniem 5.78

Papildus izmaksas

Galda uzklāšana, novākšana                                                                               sākot no 0 15.00 0.00

Viesmīļu darba apmaksa (ar nodokļiem)                                                          sākot no 0 25.00 0.00

Servēšanas un apkalpošanas izdevumi ( trauki, galdauti, galda svārki )     sākot no 0 1.00 0.00

Summa kopā par apkalpošanu 0.00

Summa KOPĀ bez PVN 5.78

PVN 21% 1.22

Kopā apmaksai ar PVN 7.00

** Jebkuru piedāvājumā iekļauto pozīciju varam koriģēt/ mainīt pēc Jūsu izvēles

no 10 pers.

1 5.78 5.78

Rīgas Motormuzeja kafejnīca



Kafijas pauze - 9.50 eur/pers.

Pasūtītājs

Kontakti

e-pasts; mob.Nr.

Datums

Sākuma laiks

Telpas nosaukums

Personu skaits

Papildus piezīmes
Porc. 

daudz.

Cena bez 

PVN
Summa 

Kafija ar cukuru un pienu

Tēja ar cukuru un citronu

Ar citrusaugļiem, piparmētru lapiņām un zemenēm bagātināts ūdens

Graudu kruasāns, pildīts ar biešu krēmu, mazsālītu lasi un svaigiem gurķiem

Pildīta tortilla ar ceptu vistas fileju, kaltētu tomātu krēmu un dārzeņiem

Graudu maizes uzkoda ar saulē kaltētu tomātu krēmu, grilētu cūkas fileju un zilo sīpolu marmelādi, 
sakura zaļumi

Graudu rudzu maizes kanapē ar mazsālītu siļķes tartaru un paipalas olu

Polārmaizes trīsstūrītis ar Brie sieru un zemeni

Klasiskie cepeša salāti ar Dižonas sinepju aizdaru (100 gr.)

Mini kūciņa

Summa kopā par ēdieniem  un dzērieniem 7.85

Papildus izmaksas

Galda uzklāšana, novākšana                                                                               sākot no 0 15.00 0.00

Viesmīļu darba apmaksa (ar nodokļiem)                                                          sākot no 0 25.00 0.00

Servēšanas un apkalpošanas izdevumi ( trauki, galdauti, galda svārki )     sākot no 0 1.00 0.00

Summa kopā par apkalpošanu 0.00

Summa KOPĀ bez PVN 7.85

PVN 21% 1.65

Kopā apmaksai ar PVN 9.50

** Jebkuru piedāvājumā iekļauto pozīciju varam koriģēt/ mainīt pēc Jūsu izvēles

no 10 pers.

1 7.85 7.85

Rīgas Motormuzeja kafejnīca


