
Viesu nama „Mauriņi” ēdienkarte 
 
 

 
Zupas  

 Frikadeļu, 

 „Mīlestības buljons” 

 sēņu dzidrā zupa, 

 sēņu soļanka,  

 soļanka,  

 dārzeņu – vistas, 

 biešu, 

 kazas siera un ķiploku zupa, 

 sīpolu zupa ar sieru un grauzdiņiem, 

 zivju, 

 dārzeņu biezeņzupas ar dažādām piedevām, 

 kāda speciāla pēc klienta vēlēšanās 
 

Otrais ēdiens 

 vārīti kartupeļi,  

 rīsi ar dārzeņiem, 

 rīsi ar kariju,  

 dažādi pagatavoti makaroni, 

 krāsnī ar svaigu krējumu sutināti griķi, 

 cepti kartupeļi, 

 vārīti apcepti kartupeļi. 
 

 cūkgaļas kotletes, 

 cūkgaļas karbonāde, 

 „lāča ķepa” (cūkas kakla karbonādes gabals ar 
sīpoliem un citronu) 

 liellopu gaļas rolmopši, 

 liellopu gaļa, speķota, ar burkāniem un 
ķiplokiem, 

 liellopu gaļas sitenis, 

 cepetis,  

 sutināta cūkgaļa, 

 sivēna fileja mīklā, 

 vistas fileja mīklā  

 dažādi cepta vista, 

 krāsnī cepta vista uz sāls, 

 cepta zivs,  

 miltos un olā apcepta zivs, 

 krējuma mērcē sutināta zivs, 

 zivs mīklā, 

 sēņu karbonādes utt. 
 

 štovēti kāposti („baltie” un\vai „sarkanie”), 
 

 sutināti dārzeņi, 

 
 

 baltā – sīpolu mērce, 

 sarkanā mērce, 

 sēņu mērce, 

 sinepju – skāba krējuma mērce, 

 žāvēta speķa mērce, 

 kāda cita pēc klienta vēlēšanās 
 

 burkānu salāti „Mauriņu” gaumē, 

 burkānu salāti ar puķkāpostu,  

 biešu salāti,, 

 marinētas bietītes, 

 skābi un marinēti gurķi,  

 skābēti kāposti, 

 svaigi kāposti, 

 marinēti kāposti, 

 cidonijās marinēti ķirbji, 

 āboli ar brūklenēm, 

 gurķi ar eļļu un etiķi u.c. 
 

Aukstais galds 

 sēņu salāti no sālītām sēnēm ar vārītiem kartupeļiem, 
olu un majonēzi, 

 sēņu salāti no sālītām sēnēm ar sīpoliem un krējumu,  

 marinētu sēņu salāti ar tomātiem un sieru, 

 rosols (gaļas salāti),  

 krabju salāti, 

 jūras velšu salāti,  

 siera salāti, 

 kūpinātas gaļas salāti ar Indijas riekstiem un meloni, 

 vistas filejas salāti ar dārzeņiem, 

 siera - šķiņķa salāti ar Pekinas kāpostu,  

 garneļu salāti,  

 grieķu salāti,  

 siļķe kažokā,  

 pupiņu – šķiņķa salāti, 

 salāti „no sirds”, 

 burkānu salāti u.c. 

 Cēzara salāti, 

 salāti ar rupjmaizes grauzdiņiem, žāvētu gaļu un 
tomātiem, 

 četru sieru salāti, 

 svaigu gurķu salāti ar piparmētrām 
 

 marinēta karbonāde želejā,  

 aukstā gaļa,  



 mēle želejā ar ķiplokiem,  

 cūkgaļas cepetis,  

 „marmorēta”  liellopu gaļa, 

 gaļas tītenīši,  

 marinētas cūkgaļas „viena kodiena” kotletītes,  

 frikadeles želejā, 

 viltotais zaķis ar dažādu pildījumu, 

 dažādas gaļas rolādes, 

 cūkas fileja mīklā, 

 vistas fileja mīklā, 

 zivs mīklā, 

 zivs želejā ar zivs krēmu u.c. 
 

 dārzeņu plate ar dažādām mērcēm,  

 pildītas olas ar vistas aknu pastēti,  

 pildītas olas ar Rokforas sieru, 

 marinētas aknas mīklā, 

 vistas fileja rīvmaizē ar ķiplokiem, 

 vistas strēmelītes marinādē, 

 žāvēta vista, 

 cepta menca, marinēta tomātu mērcē,  
 
 

 marinēti, sālītī, skābēti u.c veidu gurķīšī,  

 marinētas meža sēnes,  

 augļu plate 
 

Deserts 

 ceptu ķirbju krēms ar dzērveņu mērci, 

 svaigu ķirbju krēms ar brūkleņu mērci,  

 biezpiena – rozīņu krēms ar dzērveņu mērci, 

 apelsīnu krēms ar vaniļas mērci, 

 citronu krēms ar vaniļas mērci, 

 ceptu ābolu krēms ar vaniļas mērci, 

 rabarberu krēms ar vaniļas mērci, 

 rupjmaizes jogurta krēms ar svaigu ogu 
pārlējumu, 

 cepti āboli, pildīti ar medu un pārlieti ar 
putukrējumju, 

 ar krēmu pildīti mandarīni, 

 biezpiena ruma pudiņš ar ķīseli, 

 melleņu klimpas, 

 baraviku saldējums, 

 drumstalu deserts ar augļiem un piedevām, 

 cits pēc klienta izvēles. 
 

 ābolu plātsmaize, biezpienmaize, ievārījuma 
plātsmaize, svētku kukulītis, pīrādziņi, 
magoņmaizītes  u.c. 
 

Dzērieni 

 mājas limonāde, 
 kompota dzēriens, 

 mājas ābolu sula, 
 tēja (arī vietējo zāļu tēja), 
 kafija. 
 

 zaļumu sviests, maize. 
 
Brokastis 
Bukstiņu biezputra, 
Mannas biezputra, 
Auzu pārslu biezputra, 
Plānās pankūkas,  
Rauga pankūnas, 
Kartupeļu pankūkas, 
Biezpiens ar zaļumiem un krējumu, 
Mājas ievārījums (dažādi) 
Siera plate, 
Gaļas plate, 
Dārzeņu plate u.c. 
 
Dažādas iespējas 
 
Viesi var izvēlēties dažādu tautu nacionālos ēdienus, 
piemēram: 
ungāru gulaša zupu, 
ukraiņu boršču, 
itāļu desertu „panna cotta” utt. 
 
Iespējams visu svinību galdu klāt latviskā stilā: 
piemēram: 
kartupeļu klimpu piena zupa, 
sēņu zupa, 
senlatviešu zupa „grūdenis”, 
pelēkie zirņi ar speķi, 
taukšķēti zirņi, 
taukšķētas pupas, 
cepti kāļi, 
cepetis ar skābētiem kāpostiem un kāļiem, 
kotletes, panētas rudzu rīvmaizē, 
kartupeļu klimpas ar žāvētu gaļu un krējumu, 
beku  mērce, 
„muzikantu gaļa”, 
rudzu maizes kārtojums, 
maizes zupa ar putukrējumu, 
speķa pīrādziņi, 
kartupeļu pankūkas ar lasi vai siļķi un krējumu, 
drumstalu plātsmaizes utt. 
 
 

Māra Zemdega tel. 29208640 


