
BANKETU ĒDIENKARTE - aukstais galds. 15 EUR/pers.

Pasūtītājs

Kontakti

e-pasts; mob.Nr.

Datums

Sākuma laiks

Telpas nosaukums

Personu skaits

Papildus piezīmes
Porc. 

daudz.
Cena Summa 

Vīns vai šampanietis (klienta vai no "Gardumgardi" par atsevišķu samaksu)

Bezalkoholiskie dzērieni
Kafija, cukurs, piens

Tēja, citrons, medus, cukurs
Ar citrusaguļiem, piparmētru lapiņām un zemenēm vai svaigu gurķu šķēlītēm bagātināts 
ūdens
Dzērveņu morss

Uzkodas

Graudu rudzu maizes kanapē ar mazsālītu siļķes tartaru un paipalas olu
Dārzeņu groziņš ar plūkātu pīles konfitu un mango - čili čatniju
Dārzeņu maizītes uzkoda ar putotu kazas sieru un ķiršu tomātu konfitu

Mini kūciņa

Aukstie ēdieni
Salāti 
Kārtainie Baltijas siļķes salāti ar dārzeņiem, bietēm un paipalu olu pusītēm
Salāti ar vistas gaļu "Olivjē"

Plates

ZIVJU PLATE   NR.2   

Dillēs izturēta mazsālīta laša fileja, fritētas tīģergarneles Butterfly, Filo mīklas maisiņi ar jūras 
veltēm, baltās zivs filejas stienīši zaļumu panējumā, baltās zivs gabaliņi marinādē, saldā čili 
mērce, olīvas, ogas, citrons

GAĻAS PLATE  NR. 2 

Liellopa mēle, mini cūkas karbonādītes terijaki marinādē, cūkgaļas cepetis garšaugu 
marinādē, vistas filejas "kraukšķīši", mini teļa gaļas lodītes BBQ , vistas ruletes - izlase, 
marinējumi

SVAIGU DĀRZEŅU PLATE AR MĒRCĪTI 

Paprika, svaigi gurķi, burkāni, puķkāposti, redīsi, ķiršu tomāti, selerijas kāti, krējuma - 
mārrutku mērce ar zaļumiem

Klinģeris vai svētku torte (nav iekļauti cenā)

KOPĀ par ēdieniem un dzērieniem 15.00

Papildus izmaksas

Viesmīļa pakalpojumi (ar nodokļiem), sākot no 0 25.00 0.00

Galdi bufetei 0 7.20 0.00

Servēšanas izmaksas (galdauti, brunči, trauki , glāzes, salvetes u.c.), sākot no 0 1.00 0.00

Transporta izdevumi, sākot no 0 15.00 0.00

Summa kopā par apkalpošanu 0.00

Rīgas Motormuzeja kafejnīca

15.00 15.00

Sākot no 15 pers.

1



BANKETU ĒDIENKARTE aukstais galds 20 EUR/pers.

Pasūtītājs
Kontakti

e-pasts; mob.Nr.

Datums

Sākuma laiks
Telpas nosaukums

Personu skaits

Papildus piezīmes
Porc. 

daudz.
Cena Summa

Vīns vai šampanietis (klienta vai no "Gardumgardi" par atsevišķu samaksu)

Bezalkoholiskie dzērieni
Kafija, cukurs, piens

Tēja, citrons, medus, cukurs
Ar citrusaguļiem, piparmētru lapiņām un zemenēm vai svaigu gurķu šķēlītēm bagātināts 
ūdens
Dzērveņu morss
Uzkodas

Graudzēts baltmaizes kanapē ar krēmsieru, mazsālīta laša fileju, Wakame salātiem un 
cukurotām brūklenēm
Biešu groziņš ar citronu krēmu, ceptu tīģergarneli un mango
Pildīta tortilla ar svaigsiera krēmu, kūpinātu vistas girosu un dārzeņu žuljēnu
Polārmaizes trīsstūrītis ar Brie sieru un zemeni
Grauzdēts baltmaizes kanapē Cēzars ar grilētu vistas fileju

Mini kūciņa

Aukstie ēdieni
Salāti 
Tunča lapu salāti ar dārzeņiem un sinepju mērci
Cepeša salāti ar kornišona gurķiem un sinepju mērci 

Plates 

ZIVJU PLATE  NR.1 

Dillēs izturēts mazsālīts lasis, kūpināta svieta zivs, tīģergarneles čili - laima marinādē ar 
olīvām, bolotīne ar spinātiem, baltās zivs filejas stienīši zaļumu panējumā, saldā čili mērce, 
olīvas, ogas, citrons

GAĻAS PLATE  NR. 2 

Liellopa mēle, mini cūkas karbonādītes terijaki marinādē, cūkgaļas cepetis garšaugu 
marinādē, vistas filejas "kraukšķīši", mini teļa gaļas lodītes BBQ , vistas ruletes - izlase, 
marinējumi

SVAIGU DĀRZEŅU PLATE AR MĒRCĪTI (sākot no 10 porcijām)

Paprika, svaigi gurķi, burkāni, puķkāposti, redīsi, ķiršu tomāti, selerijas kāti, krējuma - 
mārrutku mērce ar zaļumiem

Klinģeris (nav iekļauts cenā)

KOPĀ par ēdieniem un dzērieniem 20.00

Papildus izmaksas

Viesmīļa pakalpojumi (ar nodokļiem), sākot no 0 25.00 0.00

Galdi bufetei 0 7.20 0.00

Servēšanas izmaksas(galdauti, brunči, trauki , glāzes, salvetes u.c.), sākot no 0 1.00 0.00

Transporta izdevumi, sākot no 0 15.00 0.00

Summa kopā par apkalpošanu 0.00

Rīgas Motormuzeja kafejnīca

20.00 20.00

Sākot no 15 pers.

1



BANKETU ĒDIENKARTE aukstais galds 25 EUR/pers.
Pasūtītājs

Kontakti

e-pasts; mob.Nr.

Datums

Sākuma laiks
Telpas nosaukums

Personu skaits

Papildus piezīmes
Porc. 

daudz.
Cena Summa

Vīns vai šampanietis (klienta vai no "Gardumgardi" par atsevišķu samaksu)
Bezalkoholiskie dzērieni
Kafija, cukurs, piens

Tēja, citrons, medus, cukurs
Ar citrusaguļiem, piparmētru lapiņām un zemenēm vai svaigu gurķu šķēlītēm bagātināts 
ūdens
Dzērveņu morss
Uzkodas

Graudzēts baltmaizes kanapē ar krēmsieru, mazsālīta laša fileju un Wakame salātiem un 
cukurotām brūklenēm
Rudzu maizes kanapē ar grilētu vistas fileju, mango čatniju un brūklenēm
Pildīta tortilla ar spinātu - bazilika krēmu, mocarellas sieru un  tomātiem
Dārzeņu groziņš ar plūkātu pīles konfitu un mango - čili čatniju
Fritēta tīģergarnele panko panējumā ar čili - mango mērci 

Dārzeņu groziņš ar putotu kazas sieru, brūkleņu ievārījumu un grauzdētiem lazdu riekstiem

Mini kūciņa
Salāti 
Svaigu lapu - dārzeņu salāti ar marinētām garnelītēm un sinepju mērci
Vistas gaļas salāti ar ābolu, seleriju, vīnogām un majonēzes - citronu mērci 
Plates 

ZIVJU PLATE  NR.1 

Dillēs izturēts mazsālīts lasis, kūpināta svieta zivs, tīģergarneles čili - laima marinādē ar 
olīvām, bolotīne ar spinātiem, baltās zivs filejas stienīši zaļumu panējumā, saldā čili mērce, 
olīvas, ogas, citrons
GAĻAS PLATE  NR.1

Liellopa gaļas rostbifs, cūkas fileja balzamiko marinādē, parmas šķiņķis, vistas filejas 
strēmelītes čili glazūrā, liellopa gaļas mēle, vistas ruletes - izlase , marinējumi

SVAIGU DĀRZEŅU PLATE AR MĒRCĪTI 

Paprika, svaigi gurķi, burkāni, puķkāposti, redīsi, ķiršu tomāti, selerijas kāti, krējuma - 
mārrutku mērce ar zaļumiem

SIERA  PLATE 

Siera izlase - 5 veidi, augļi, grauzdēti valrieksti, džems

Klinģeris vai torte (nav iekļauti cenā)

KOPĀ par ēdieniem un dzērieniem 25.00

Papildus izmaksas

Viesmīļa pakalpojumi (ar nodokļiem), sākot no 0 25.00 0.00

Galdi bufetei 0 7.20 0.00

Servēšanas izmaksas(galdauti, brunči, trauki , glāzes, salvetes u.c.), sākot no 0 1.00 0.00

Transporta izdevumi, sākot no 0 15.00 0.00

Summa kopā par apkalpošanu 0.00

Rīgas Motormuzeja kafejnīca

25.00 25.00

Sākot no 15 pers.

1


