
 

 

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 

VISTAS GAĻAS TERĪNE TĪTA BEKONĀ 
ar riekstiem, kaperu krēmu, grauzdiņu un salātu lapām  

 

RUPJMAIZES GRAUZDIŅŠ 
ar makreles krēmu, ķirštomātiem, avota kresēm un kaperu pumpuriem 

 

BURKĀNU KRĒMZUPA 
ar balzamiko krēmu un grauzdētām sezama sēklām 

 

LIELLOPA BULJONA ZUPA 
ar sautētu liellopa gaļu un franču bagetes tostiņu 

 

OTRIE ĒDIENI 

PLŪKĀTA CŪKGAĻA 
cepta kopā ar papriku, sīpoliem, pasniegta ar kartupeļu biezeni un buljona mērci 

 

TĪTARA FILEJA KRĒJUMA MĒRCĒ 
ar kartupeļu biezeni, fritētu puravu salmiņiem, ceptu tomātu un karija mērci 

 

ATELPAS PASTA 
ar garnelēm, karija mērci un zaļumiem 

  
ZIVJU KOTLETES 

pasniegtas ar basmati rīsiem un diļļu krējumu, zaļumiem  
 

GRILĒTS CUKINI 
ar kamambēra sieru, tomātu salsu, burkānu čipsiem un salātu lapām 

 

DESERTI 

OGU ĶĪSELIS 
ar putukrējumu un šokolādes skaidiņām 

  
CEPTS ĀBOLS 

ar karamelizētām auzu pārslām un ogu mērci  

 



 

 

BIZNESA PUSDIENU PIEDĀVĀJUMS 

 

SALĀTI / ZUPAS 

VISTAS GAĻAS TERĪNE TĪTA BEKONĀ 
ar riekstiem, kaperu krēmu, grauzdiņu un salātu lapām   3.70 
 

RUPJMAIZES GRAUZDIŅŠ 
ar makreles krēmu, ķirštomātiem, avota kresēm un kaperu pumpuriem  3.70 
 

BURKĀNU KRĒMZUPA 
ar balzamiko krēmu un grauzdētām sezama sēklām  3.00 
 

LIELLOPA BULJONA ZUPA 
ar sautētu liellopa gaļu un franču bagetes tostiņu  3.00 
 

 

OTRIE ĒDIENI 

PLŪKĀTA CŪKGAĻA 
cepta kopā ar papriku, sīpoliem, pasniegta ar kartupeļu biezeni un buljona mērci  5.50 
 

TĪTARA FILEJA KRĒJUMA MĒRCĒ 
ar kartupeļu biezeni, fritētu puravu salmiņiem, ceptu tomātu un karija mērci  6.50 
 

ATELPAS PASTA 
ar garnelēm, karija mērci un zaļumiem  5.50 
  
ZIVJU KOTLETES 
pasniegtas ar basmati rīsiem un diļļu krējumu, zaļumiem   6.70 
 

GRILĒTS CUKINI 
ar kamambēra sieru, tomātu salsu, burkānu čipsiem un salātu lapām  5.50 
 

 

 

DESERTI 

OGU ĶĪSELIS 
ar putukrējumu un šokolādes skaidiņām  2.50 
  
CEPTS ĀBOLS 
ar karamelizētām auzu pārslām un ogu mērci   2.50 
 
 


