PSIA
„Tukuma ledus halle”
Stadiona iela 3, Tukums, LV-3101, reģistrācijas numurs LV40103431587
Tālrunis 63107473; fakss 63107464

Mob. Tālr..26170749

Ēdienkartes piedāvājums
Siltie ēdieni (2 veidi)














Cūkgaļas karbonāde
Cūkgaļas cepetis
Cūkgaļas veltnīši
Cūkgaļas kotletes
Cūkgaļa riekstu garoziņā
Pildīta karbonāde
Šnicele
Vistu šķiņķīši
Vistas karbonāde
Vistas iesmiņi
Pildīti vistas veltnīši
Vistas fileja marinēta
Cepta zivs fileja

Piedevas:

Aukstais galds
Uzkodas (2-3 veidi)
 Dārzeņu plate (svaigi un marinēti dārzeņi)
 Sāļie groziņi
 Lavaša rullīši ar pildījumu (siera, šķiņķa, krabju)
 Ķiploku grauzdiņi
 Sīpolu gredzeni
 Siera uzkodas
 Sēņu uzkodas
 Pildītas olas
 Pildīti tomātiņi
Gaļas uzkodas (2-3 veidi)
 Cūkgaļas kotletītes
 Cūkgaļas karbonādītes
 Pildīta cūkgaļas rulete
 Pildīta karbonāde
 Kūpināta vista, šķiņķis
 Vistas fileja alus mīklā
 Vistas karbonāde panējumā
 Pildīta vistas rulete
 Vistu šķiņķīši vai stilbiņi vai spārniņi
 Gaļas kroketes panējumā
 Viltotais zaķis
 Cepetis
 Vista želejā
 Mēle želejā
Zivju uzkodas (2 veidi)
 Siļķu filejas
 Cepta zivs mīklā
 Zivs marinādē (sarkanajā vai baltajā)
 Krabju nūjiņas mīklā
 Zivs želejā

Vārīti kartupeļi vai
Vārīti dārzeņi vai
Cepti kartupeļi vai
Rīsi
Sautēti kāposti vai
Svaigu dārzeņu salāti
Siltās vai aukstās mērces
Maize

 Mazsālīts lasis
 Lavaša rullīši ar lasi
 Kalmāru uzkoda
Salāti (2-3 veidi)
 Siļķe kažokā
 Gaļas salāti
 Mājas rosols
 Mēlīšu salāti
 Grieķu salāti
 Cepeša salāti
 Krabju salāti
 Jūras salāti
 Siera salāti ar šķiņķi
 Siera salāti ar tomātu
 Pupiņu salāti ar šķiņķi
 Pupiņu salāti ar dārzeņiem
 Kūpinātas vistas salāti ar ananāsu
 Pikantie vistas salāti
 Kārtainie salami salāti
 Grauzdiņu salāti
 Marinētu šampinjonu salāti
 Tunča salāti
 Burkānu salāti ar sēkliņām
 Svaigu kāpostu salāti
 Ķīnas kāpostu salāti
Dzērieni un deserts (1 dzēriens, 1 deserts)











Ūdens ar citronu
Morss
Plātsmaize
Cepumi
Pīrādziņi
Saldās vai sāļās minimaizītes
Saldie groziņi
Kafijas kūciņas
Augļu plate
Krēms ar saldo mērci (vaniļas, aveņu, zemeņu, persiku, biezpiena, kafijas, šokolādes,
plūmju, rīsu, kakao)

Kafija vai tēja
Cena ēdienkartei – sākot no 13.00 € personai (galda servēšana iekļauta cenā). Savstarpēji
vienojoties, iespējams mainīt ēdienu piedāvājumu un cenu.
Telpu nomas maksa: Banketu zāle
Konferenču zāle
Kafejnīcas zāle

48.00 €
78.00 €
150.00 €

Telpu nomas maksa nodrošina telpu izmantošanu līdz plkst.24:00 . Ja telpas izmanto ilgāk, tad
jāpiemaksā cenrādī noteiktā maksa par telpu nomu.
Telpu noma:

16.00 € /stundā par banketu zāli
26.00 € /stundā par konferenču zāli
50.00 € /stundā par kafejnīcas zāles nomu slēgtam pasākumam

Apkalpošana ārpus kafejnīcas darba laika

15.00 € /stundā

