
Pasūtītājs

Kontaktpersona

Mob.nr.

E-pasts

Datums

Sākuma laiks 

Beigu laiks 

Telpas nosaukums

Personu skaits

Papildus piezīmes

Porciju

daudzums

Cena 

bez PVN
Summa

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

Bezalkoholiskie dzērieni

Kafija, cukurs, piens

Tēja , citrons, cukurs

Ar citrusaugļiem, piparmētru vai svaigām gurķu šķēlītēm bagātināts ūdens 

Dzērveņu morss

Uzkodas

Kartupeļu rosti (kartupeļu pankūciņa) ar mazsālītu lasi un diļļu krēmu

Pildīta tortilja ar grilētas vistas filejas strēmelītēm, dārzeņiem

Kārtainās mīklas "spilventiņš"  ar Brie sieru un dzērveņu džemu

Kanapē "Cēzars" ar grilētu vistas fileju un pazmezāna sieru

Kanapē ar saulē kaltētu tomātu krēmsieru un  marinētām garnelītēm 

Kanapē ar cūgaļas fileju balzamiko mērci un sīpolu marmelādi

Mini kūciņa

Aukstie ēdieni

Salāti, 100 g uz porciju

Cepeša salāti ar kornišona gurķiem un sinepju mērci

Nicoise salāti ar tunci ( kartupeļi, pākšu pupiņas, anšovi, tuncis, olas, tomāti)  

Plates , 75 g uz porciju 

Zivju plate -Dillēs izturēta mazsālīta laša fileja, fritētas tīģergarneles

 Butterfly, baltās zivs filejas stienīši zaļumu panējumā,baltās zivs gabaliņi marinādē, 

saldā čili mērce, olīvas

Gaļas plate - Liellopa mēle, mini cūkgaļas karbonādītes terijaki marinādē, cūkgaļas 

cepetis garšaugu marināde, vistas filejas "Kraukšķīši", mini cūkgaļas

 lodītes bbq , vistas ruletes - izlase, marinējumi

Svaigu dārzeņu plate ar mērcīti - (Paprika, gurķi, burkāni, puķkāposti, 

redīsi, ķiršu tomāti, seleriju kāti, krējuma-mārrutku mērce ar zaļumiem)

Kliņģeris vai svētku torte (nav iekļauti cenā) 0.00

Kopā par ēdieniem un dzērieniem 24.79

Viesmīļa pakalpojumi  ( ar nodokļiem) sākot no 35.00 0.00

Galdi bufetei 7.50 0.00

Galdauti 4.00 0.00

Galda brunči 12.00 0.00

Servēšanas izmaksas(šķīvji, galda pied., salvetes, termosi u.c.inventārs) 0.80 0.00

Transporta izdevumi, sākot no 15.00 0.00

Summa kopā par apkalpošanu, bez PVN 0.00

Summa kopā par ēdieniem, dzērieniem un apkalpošanu, bez PVN 24.79

PVN 21% 5.21

Summa ar PVN 30.00

Adrese: Rīgas Motormuzeja kafejnīca: Sergeja Eizenšteina iela 8, Rīga.

Tālr.:  +371 26559958 ; 20595599 ; 29510085 

E-pasts: gardumgardi@gardumgardi.lv ,  muzejs@gardumgardi.lv ,info@gardumgardi.lv

Papildus izmaksas 

Sākot no 15 personām.

1 24.79 24.79

Rīgas Motormuzeja kafejnīca

Banketu ēdienkarte - aukstais galds 30,00 EUR/pers.


