 banketi@restoransparks.lv  +37120118882

K. Barona 3 - 1A, Jelgava

BANKETU ĒDIENKARTE
PIRKSTIŅUZKODAS

(minimālais pasūtījums 10 gab. no vienas pozīcijas )
Gaļas pirkstiņuzkodas
Pīrādziņš ar gaļu
Groziņš ar cepeša musu
BBQ vistas iesmiņš ar ananāsu
Bekonā tīta ar mandelēm pildīta olīva
Kanapē ar cūkgaļas fileju un mārrutku krēmu
Rupjmaizes tosts ar rostbifu
Tortillā tīta kūpināta vista
Cūkgaļas iesmiņš sarkanvīna glazūrā
Prošuto iesmiņš ar meloni
Kanapē ar pīles fileju un apelsīnu džemu
Groziņš ar kūpinātas vistas salātiem un paipalu oliņu
Kūpināts kartupelis ar diļļu bekona krēmu un siera čipsi

Cena €/gab
0.40
1.10
1.10
1.10
1.20
1.40
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70

Zivs pirkstiņuzkodas
Kanapē ar kūpinātu lasi un jūraszāli
Kartupeļu rosti ar kūpinātu lasi un svaigsieru
Tīģergarneles iesmiņš ar cukīni pērlītēm
Groziņš ar laša krēmu
Groziņš ar tīģergarneli un paipalu olu
Ceptas mīdijas ar parmezāna sieru un dārzeņu salsu
Kanapē ar bekonu un tīģergarneli diļļu marinādē

1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
1.70

Dažādas pirkstiņuzkodas
Kārtainās mīklas pīrādziņš ar spinātiem un sieru
Kārtainās mīklas pīrādziņš ar sieru
Baklažānu rullītis ar kazas sieru
Mocarellas iesmiņš ar ķirštomātiem
Groziņš ar kazas sieru un aprikožu ievārījumu
Siera bumba zaļumos uz rupjmaizes grauzdiņa
Groziņš ar dor blu mussu un zemeņu salsu

0.60
0.60
1.10
1.10
1.10
1.70
1.70

Brušetas
Brušeta ar svaigsiera krēmu un proschiutto
Brušeta ar pašmāju marinējumiem un sieru
Brušeta ar saulē kaltētu tomātu tapenādi un riekstiem
Brušeta ar trifeļu sēņu pastu un zaļumiem
Brušeta ar olīvu tapenādi un fetas sieru

1.30
1.30
1.30
1.30
1.30

Saldās pirkstiņuzkodas
Mini eklērs
0.40
Mini vēja kūka
0.40
Meža ogu - šokolādes plātsmaize
1.10
Meža ogu - šokolādes plātsmaize ar maskarpone krēmu
1.70
Kārtainās mīklas groziņš ar melleņu musu
1.30
Ķiršu pīrāgs ar drumstalām
1.70
Vaniļas muss ar upeņu gēlu pasniegts glāzītē
1.70
Medus kūka
1.70
Čia sēklu pudiņš ar mango mērci pasniegts glāzītē
1.70
Šokolādes braunijs ar svaigām ogām
1.70
Šokolādes braunijs ar šokolādes gabaliņiem un mascarpone krēmu 2.10

UZKODU PLATES
Gaļas plate - 1 kg
Mini karbonādītes
Vistas balotīne pildīta ar sieru un bekonu
Cūkgaļas fileja balzamiko marinādē
Maltās gaļas bumbiņas
Vistas gabaliņi BBQ mērcē
Pipargurķīši
Marinēti tomāti
Ķiploku mērce

Cena, €
24.00

Gaļas plate DE LUX - 500gr/1 kg
Cāļu aknas bekonā
Vistas fileja BBQ glazūrā
Cūkgaļas cepetis melnā balzāma marinādē
Prošuto šķiņķis
Liellopa rosbifs
Fuet desiņu variācija
Marinējumi (marinēti dārzeņi)
Ķiploku mērce

18.00/28.00

Zivju plate - 500gr/ 1 kg
Kūpināts lasis ar krēmsieru
Tīģergarneles panko rīvmaizē
Ceptas mīdijas ar parmezāna sieru
Baltā zivs dārzeņu marinādē
Zandarts zaļumu panējumā
Kaperi
Olīvas

22.00/31.00

Siera plate - 500 gr/1 kg
Dor blu siers
Parmezāna siers
Marinēts siers
Kamambēra siers
Kūpināts siers
Pildīti mazie pipari ar svaigsieru
Kalamati olīvas
Grisīnī maizes standziņas
Ievārījums
Rieksti

17.00/26.00

Vīna uzkodu plate 1 kg
Kamambēra siers
Dor blu siers
Fuet desiņu variācija
Prošuto šķiņķis
Čedara siers
Kazas siera parmezāns
0līvas
Grisīnī maizes standziņas
Ievārījums
Rieksti

25.00

Panētu uzkodu plate - 1 kg
Panētas krabju spīles
Pavasara rullīši
Sīpolu gredzeni
Kalmāru gredzeni
Panētas tīģergarneles
Panēts siers
Panēti vistas spārniņi

19.00

Uzkodu plate MIX - 1 kg
Cāļu aknas bekonā
Liellopa rostbifs
Pīle apelsīnu marmelādē
Vistas iesmiņš teriyaki marinādē
Mazsālīts lasis ar krēmsieru
Pildīti mazie pipari ar svaigsiera krēmu
Pildītas olīvas ar mandelēm
Cepti tomāti
Marinēts siers

29.00

Ballīšu burgeru plate (20 mini burgeri)
3 veidu burgeru mix
(liellopa gaļas, vistas gaļas, veģetārie-mocarellas)

50.00

Dārzeņu plate - 1 kg
Dārzeņu un pašmāju marinējumu izlase, ķiploku mērce

16.00

Marinējumu plate- 1 kg
Kukurūzas vālītes
Šampinjoni
Tomāti
Kokteiļsīpoli
Ķiploki
Pipargurķīši
Paprika
Pildītie pipari
Pildītās olīvas

18.00

Augļu plate - 1 kg
Sezonas augļu un ogu izlase

16.00

Desertu plate - 1 kg
Desertu un kūku izlase

20.00

SALĀTI UN KARSTIE ĒDIENI
(minimālais pasūtījums 10 porcijas no pozīcijas)
Salāti - 150 gr/porcija
Cena, €
Lēcu salāti ar kazas sieru
2.20
Lapu salāti ar krāsnī ceptām bietēm, fetas sieru un sēkliņām
2.20
Cepeša salāti ar sinepju aioli mērci un grauzdētiem sīpoliem
2.90
Kārtainie vistas salāti ar marinētiem šampinjoniem
2.80
Lapu salāti ar BBQ vistu, bazilika pesto un parmezāna sieru
2.80
Mocarellas salāti ar bazilika pesto un ķirbju sēklām
2.80
Grieķu salāti ar spāņu olīvām
3.40
Cēzara salāti ar bekonu un parmezāna sieru
3.40
Cēzara salāti ar vistas fileju un parmezāna sieru
3.40
Cēzara salāti ar tīģergarnelēm un parmezāna sieru
3.90
Dārzeņu salāti ar tīģergarnelēm
3.90
Salāti glāzītē- 120 gr.
Cepeša salāti servēti glāzītē
Kārtainie tunča salāti servēti glāzītē
Zaļie rukolas salāti ar lēcām un rostbifu servēti glāzītē

2.20
2.20
2.20

Gaļas ēdieni - 130 gr / porcija
Vistas gaļas iesmiņš citrusa-dzeltenā karija marinādē
Vistas giross sinepju marinādē
Vistas fileja garšaugu marinādē
Cūkgaļas karbonāde
Cūkgaļas fileja pikantajā marinādē
Cūkgaļas cepetis medus-sinepju marinādē
Cūkgaļas ribiņas BBQ mērcē (180 g)
Kūpinātas cūkgaļas ribiņas (200 g)

2.80
2.80
3.40
2.80
3.40
3.40
4.50
3.90

Zivs ēdieni- 110 gr/ porcija
Laša fileja graudu sinepju glazūrā
Sama fileja zaļumu sviestā
Zandarta fileja zaļumu garozā

5.00
5.00
5.00

Piedevas- 150 gr/porcija
Zaļumu sviestā cepti kartupeļi
Cepti sakņu dārzeņi
Grilēti dārzeņi teriyaki mērcē
Graudaugu sautējums krējuma mērcē

1.70
1.70
2.00
2.00

Mērces- 70 gr/ porcija
Krējuma mērce ar timiānu
Sēņu mērce ar zaļumiem
Siltā BBQ mērce
Sarkanvīna- zaļo piparu mērce

0.60
1,00
1.10
1.10

KAFIJAS PAUZE
Kafijas pauzes piedāvājums
3 EUR/persona

Uzkodu piedāvajums:
Pīrādziņš ar gaļu
Pīrādziņš ar spinātiem un olu
Šokolādes-meža ogu plātsmaize

Dzērieni:
Kafija no perkolatora
Tēja
Ūdens ar citronu/apelsīnu/gurķi karafē

Kafijas pauzes piedāvājums
3,50 EUR/persona

Uzkodu piedāvajums:
Groziņš ar cepeša mussu
Mini eklēri
Mini vējakūkas
Dzērieni:
Kafija no perkolatora
Tēja
Ūdens ar citronu/apelsīnu/gurķi karafē

Kafijas pauzes piedāvājums
5,50 EUR/persona

Uzkodu piedāvajums:
Cepeša salāti servēti glāzītē
Kanapē ar cūkgaļas fileju un mārrutku krēmu
Šokolādes braunijs ar vaniļas mussu
Dzērieni:
Kafija no perkolatora
Tēja
Ūdens ar citronu/apelsīnu/gurķi karafē

BĒRNU BALLĪTES
Sāļās uzkodas
Mazais burgers ar frī kartupeļiem un mērcīti
Kartupeļu smaidiņi trauciņā
Kartupeļi frī trauciņā
Kartupeļu daiviņas trauciņā
Saldo kartupeļu frī trauciņā
Dārzeņu plate (1kg)
Mērce pēc izvēles

Cena, €
5.60
3.40
2.30
2.50
3.90
16.00
0.70

Saldās uzkodas
Saldais popkorns trauciņos
Šokolādes braunijs ar maskarpone krēmu
Biezpiena bumbiņas (5 gb.)
Pufīgās pankūkas (5 gab.)
Augļu plate (1 kg)

2.50
1.70
1.40
2.30
16.00

DZĒRIENU PIEDĀVĀJUMS
Dzērieni
Kafija (no perkolatora), piens, cukurs
Tēja, cukurs
Ūdens ar citronu/laimu/apelsīnu/gurķi/ogām karafē 1L
Dzērveņu limonāde 1 L

1.50
1,00
1.60
2.10

PAPILDUS IZDEVUMI
Papildus izdevumi banketu piedāvājumam:
Transporta izdevumi par 1 km*
Trauku īre*
Apkalpojošais personāls h/1 pers. Pasākuma laikā
Apkalpojošais personāls h/1 pers. Pirms pasākuma
Depozīts par traukiem**
Galda uzklāšana, novākšana

Cena, €
0.60
18.00
8.00
20.00
24.00

* izdevumi attiecināmi uz ēdieniem līdzņemšanai un izbraukuma banketam
* *pie trauku atgriešanas, nauda tiek atgriezta

