
 

 

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 

GRILĒTU BIEŠU SALĀTI 
ar zaļumiem, svaigo sieru un balzāmetiķa mērci  

 

GRILĒTU SEZONAS DĀRZEŅU UN PĒRĻU GRŪBU SALĀTI 
ar zaļo garšaugu mērci un ķirbju sēkliņām  

 

PUPIŅU ZUPA 
ar kūpinātu cūkgaļu un garšaugiem 

 

SĒŅU KRĒMZUPA 
ar diļļu eļļu un kaltētiem sēņu čipsiem 

 

OTRIE ĒDIENI 

KRĀSNĪ CEPTS CŪKGAĻAS CEPETIS ROZMARĪNĀ 
 ar grilētu kartupeli un sēņu - krējuma mērci 

 

KUKURŪZAS CĀĻA STILBIŅI 
 ar burkānu – selerijas biezeni, grilētu brokoli un buljona mērci 

 

ATELPAS PASTA 
ar grilētu bekonu, rukolu, vējotiem tomātiem un parmezāna sieru 

 

CEPTA SARKANĀ ASARA FILEJA KRĒJUMA MĒRCĒ  
ar tomātu, zaļajiem zirnīšiem, burkānu un svilinātu puravu 

 

ZAĻO ZIRŅU KRĒMS 
ar timiānā ceptām sēnēm, grilētu brokoli, tomātu želeju un salātu lapām 

 

DESERTI 

KARAMEĻU KRĒMS 
ar vaniļas mērci  

 

ŠOKOLĀDES KŪKA 
ar riekstiem un apelsīnu mērci  

 



 

 

BIZNESA PUSDIENU PIEDĀVĀJUMS 

 

SALĀTI / ZUPAS 

 

GRILĒTU BIEŠU SALĀTI 
ar zaļumiem, svaigo sieru un balzāmetiķa mērci   3.70 
 

GRILĒTU SEZONAS DĀRZEŅU UN PĒRĻU GRŪBU SALĀTI 
ar zaļo garšaugu mērci un ķirbju sēkliņām   3.70 
 

PUPIŅU ZUPA 
ar kūpinātu cūkgaļu un garšaugiem  3.00 
 

SĒŅU KRĒMZUPA 
ar diļļu eļļu un kaltētiem sēņu čipsiem  3.00 
 

OTRIE ĒDIENI 

 

KRĀSNĪ CEPTS CŪKGAĻAS CEPETIS ROZMARĪNĀ 
ar grilētu kartupeli un sēņu - krējuma mērci  6.50 
 

KUKURŪZAS CĀĻA STILBIŅI 
 ar burkānu – selerijas biezeni, grilētu brokoli un buljona mērci  6.50 
 

ATELPAS PASTA 
ar grilētu bekonu, rukolu, vējotiem tomātiem un parmezāna sieru  5.50 
 

CEPTA SARKANĀ ASARA FILEJA KRĒJUMA MĒRCĒ  
ar tomātu, zaļajiem zirnīšiem, burkānu un svilinātu puravu  6.50 
 

ZAĻO ZIRŅU KRĒMS 
ar timiānā ceptām sēnēm, grilētu brokoli, tomātu želeju un salātu lapām  5.50 
 

 

DESERTI 

 

KARAMEĻU KRĒMS 
ar vaniļas mērci   2.50 
 

ŠOKOLĀDES KŪKA 
ar riekstiem un apelsīnu mērci   2.50 
 
 


