
 

 

BIZNESA PUSDIENU KOMPLEKTU PIEDĀVĀJUMS 

/no plkst. 12:00 – 16:00/ 
 

2 ĒDIENI: 

salāti / zupa / deserts + otrais ēdiens  6.90 EUR 

( cenā iekļauta Atelpas garšīgā maize ) 
 

3 ĒDIENi: 

salāti / zupa + otrais ēdiens + deserts 7.90 EUR 

( cenā iekļauta Atelpas garšīgā maize ) 
 

SALĀTI / ZUPAS 

MARINĒTU GARNEĻU UZKODA 
ar tomātu-mango salsu, spinātiem un avokādo krēmu 

 

SILTIE NŪDEĻU SALĀTI 
ar grilētu vistas fileju un pikantajiem sakņaugu dārzeņiem 

 

TOM YUM ZUPA 
ar garnelēm un vistas fileju  

 

KLASISKĀ, AUKSTĀ BIEŠU ZUPA  
ar svaigu gurķi un vārītu olu 

 

OTRIE ĒDIENI 

MARINĒTAS CŪKGAĻAS IESMIŅŠ 
ar grilētu kartupeli, svaigiem dārzeņiem un sinepju mērci  

 

TORTILLA 
ar vistas fileju, salātu lapām, marinētu gurķi, sīpolu un krējuma - zaļumu mērci 

  
ATELPAS PASTA 

 ar mocarella sieru, saulē kaltētiem tomātiem un svaigu bazilika pesto mērci 
  

RĪVMAIZES PANĒJUMĀ CEPTA BALTĀS ZIVS FILEJA 
 ar melnajām lēcām, grilētu tomātu un baltvīna mērci   

 

GRILĒTU DĀRZEŅU KĀRTOJUMS 
 ar svaigām salātu lapām, grilētu ķirštomātu un bazilika mērci 

 

DESERTI 

PASTINAKA KŪKA 
ar ingvera krēmu 

 

MANGO BIEZENIS 
ar biezpiena krēmu, šokolādes skaidiņām un karamelizētiem riekstiem 



 

 
 

BIZNESA PUSDIENU PIEDĀVĀJUMS 

 

SALĀTI / ZUPAS 

MARINĒTU GARNEĻU UZKODA 
ar tomātu-mango salsu, spinātiem un avokādo krēmu 3.70 
 
SILTIE NŪDEĻU SALĀTI 
ar grilētu vistas fileju un pikantajiem sakņaugu dārzeņiem 3.70 
 
TOM YUM ZUPA 
ar garnelēm un vistas fileju  3.00 
 
KLASISKĀ, AUKSTĀ BIEŠU ZUPA  
ar svaigu gurķi un vārītu olu 3.00 
 

 

OTRIE ĒDIENI 

MARINĒTAS CŪKGAĻAS IESMIŅŠ 
ar grilētu kartupeli, savigiem dārzeņiem un sinepju mērci  6.50 
 
TORTILLA 
ar vistas fileju, salātu lapām, marinētu gurķi, sīpolu un krējuma - zaļumu mērci 6.50 
  
ATELPAS PASTA 
ar mocarella sieru, saulē kaltētiem tomātiem un svaigu bazilika pesto mērci 5.50 
  
RĪVMAIZES PANĒJUMĀ CEPTA BALTĀS ZIVS FILEJA 
ar melnajām lēcām, grilētu tomātu un baltvīna mērci   6.50 
 
GRILĒTU DĀRZEŅU KĀRTOJUMS 
ar svaigām salātu lapām, grilētu ķirštomātu un bazilika mērci 5.50 
 

 

DESERTI 

PASTINAKA KŪKA 
ar ingvera krēmu 2.50 
 
MANGO BIEZENIS 
ar biezpiena krēmu, šokolādes skaidiņām un karamelizētiem riekstiem 2.50 
 


