
 
 

  

Siltie ēdieni 
 

1.  Cūkgaļas karbonāde  

2.  Pildīta cūkgaļas karbonāde 

3. Gaļas tītenītis „Irbīte” 

4. Rullētais cūkgaļas sitenis (ar šmorētiem 

kāpostiem)  

5. Cūkgaļas kotletes  

6.  Pildītas cūkgaļas kotletes ar sieru 

7. Pildītas maltās gaļas bumbiņas (žāvētas plūmes, 

siers, kūpinājumi) 

8. Šmorētas cūku ribiņas 

9.  Cūku ribiņas ananāsos 

10. Cepti vistu stilbiņi (šķinķīši) 

11. Vistas rullīši 

12. Pildīti pipari 

13. Pildītas maltās gaļas desiņas (ar krabju 

nūjiņām, papriku, sieru) 

14. Cepta zivs fileja 

 

Piedevas: 
 Vārīti kartupeļi 

 Šmorēti kāposti 

 Grilēti dārzeņi 

 



 
 

  

Gaļas salāti 
 

1. „Gaļas salāti” – vārīta gaļa, marinēti gurķi, zirnīši, 

olas, sīpoli, vārīti burkāni, krējums, majonēze 

2. „Rosols” – desa, marinēti gurķi, zirnīši, olas, sīpoli, 

vārīti burkāni, krējums, majonēze 

3. „Olivje” – vistas fileja, kartupeļi, burkāni, sīpoli, 

marinēti gurķi, ābols, zirnīši, olas, majonēze 

4. Kārtainie vistas salāti ar ceptiem šampinjoniem 

5. „Sievas skūpsts”- vista karijā, mango-čili mērce, mix 

salāti, avokado, vīnogas 

6. „Vistas gaļas” – vārīta vista, puravi, zirnīši, gurķi, 

olas, majonēze 

7. „Šampinjonu – kūpinājuma” – marinēti šampinjoni, 

kūpinājums, ananāsi, pukķāposti, majonēze 

8. „Skonto” – žāvējums, vārīti burkāni, marinēti gurķi, 

zirnīši, sīpoli, majonēze 

9. „Kuldīgas” – vārīti burkāni, kūpināta vista, marinēti 

šampinjoni, majonēze 

10. „Izabella” ( kārtainie) – kūpināts šķiņķis, ceptas 

sēnes, apcepti sīpoli, sagrieztas olas, marinēti gurķi, 

korejas burkāni, majonēze 

11. „Girosa” – vistas giross, melone, baraviku majonēze 

12. „Alpu pļava” (kārtainie) – žāvētas plūmes, cepts 

šķiņķis, cepti šampinjoni, olas, siers, majonēze 



 
 

  

13. „Klasiskie mēles” – mēle, olas, zirnīši, sīpoli, 

marinēti gurķi, majonēze 

14. „Aknu” – ceptas aknas, cepti sīpoli, skābi gurķi, 

cepti burkāni, tomātu mērce, majonēze 

15. „Pupiņu pikantie” – pupiņas, kūpinājums, 

marinēti gurķi, paprika, sīpoli, majonēze, tomātu mērce 

16. „Makaronu” – makaroni, kūpinājums, marinēti 

gurķi, sīpoli, majonēze 

17. „Kukurūzas” – kūpināta vistas kāja, kukurūza, 

marinēti šampinjoni, sīpoli, burkāni  
 

Siera salāti 
 

1. „Svaigums” – siers, kūpinājums, svaigi gurķi, 

tomāti, paprika, majonēze 

2.  „Pikantie” – siers, kūpinājums, ābols, ķiploki, 

majonēze 

3.  „Versaļas” – ķīnas kāposts, kūpinājums, siers, olas, 

kukurūza, dilles, majonēze 

4.  „Klasiskie”(Kārtainie) – siers, kukurūza, grauzdiņi, 

majonēze 

5.  „Grauzdiņi pikantie” (Kārtainie) – grauzdiņi, 

ķiploku mērce (krējums, majonēze, ķiploki), tomāti, 

mērce, kukurūza, mērce, rīvēts siers 

6. Siera-čipsu salāti – siera čipsi, kukurūza, krabju 

nūjiņas, majonēze  



 
 

  

7. „Bietīšu” – rīvētas bietes, rīvēts siers, griezti krabji, 

grieztas olas, ķiploki, majonēze 

8. „Triumfs” – kūpināta vista, siers, marinēti 

šampinjoni, majonēze 

 

Zivju salāti 

 
1. „Klasiskie krabju” – krabji, rīsi, olas, gurķi, tomāti, 

kukurūza, majonēze 

2.  „Krabju – dārzeņu” – krabji, ķīnas kāposts, gurķi, 

tomāti, paprika, majonēze 

3. „Bietīšu” – vārītas rīvētas bietes, rīvēts siers, 

griezti krabji, grieztas olas, ķiploki, majonēze 

4. „Garneļu salāti” – ledus salāti, avokado, svaigs 

gurķis, garneles, paipalu olas 

5. „Garneļu svaigums” – svaigais kāposts (vai ķīnas 

kāposts) ½ gb, garneles 200gr, siers 200gr, sīpolloki 

vai sīpols, majonēze 

6. „Garneļu kārtainie” – marinēti gurķi, sīpoli, olas, 

garneles, majonēze 

7. „Siļķe kažokā” (kārtainie) – kartupeļi, sīpoli, siļķe, 

burkāni, bietes, olas, majonēze, krējums  

8. „Anšovu” (kārtainie) – ķīnas kāposts, vārīti 

kartupeļi, tomāti, olas, anšovi, zilie sīpoli, mērce 

(krējums, majonēze, angļu sinepes, vegeta) olīves, 

citroni 



 
 

  

Dārzeņu salāti 

 
1. „Šampinjonu” - ananāsu” – marinēti šampinjoni, 

ananāsi, puķkāposti, majonēze 

2.  „Šika” – vārīti kartupeļi, vārīti burkāni, siers, sīpoli, 

svaigi gurķi, majonēze 

3.  „Svaigums” – ķīnas kāposts, puravs, gurķis, tomāti, 

paprika, ziedkāposti, eļļa, etiķis 

4. „Kāpostu” – kāposts, burkāns, paprika, etiķis, eļļa 

5. „Burkānu” – burkāns, ķiploks, majonēze 

6.  „Puķkāpostu” – svaigs puķkāposts rīvēts, tomāti 

kubikos, ķiploks, majonēze 

7. Dārzeņu palete – svaigie salāti, gurķi, tomāti, 

paprika, puķkāposts, šampinjoni, olīves, drislinga 

mērce 

8. „Anniņas” – ķīnas kāposts, redīsi, svaigi šampinjoni, 

vegeta, majonēze 

9. „Ziedkāpostu ar sēkliņām” – burkāni, puķkāposti, 

saulespuķu sēkliņas, majonēze, krējums, ķiploks 

10.  „Burkānu ligzdiņas” – bomžu zupiņas, olas, 

burkāni, korejas, ķiploks, krējums, majonēze 

11.  „Rīgas salāti” –tomāti, marinēti šampinjoni, 

marinēti zilie sīpoli 

 



 
 

  

Aukstais galds 
 

1. Gaļas plates (dažādas ruletes, gaļas bumbiņas, vistas 

iesmiņi, cepetis u.c.) 

2. Panējuma plates ar mērci 

3. Cūkgaļas cepetis  

4. Pikantais kārtainītis 

5. Cepti vistas šķiņķīši 

6. Kūpināta vista 

7. Vistas fileja mīklā 

8. Marinēta zivs fileja 

9. Ceptas zivs filejas kārtojums dārzeņos 

10. Zivs fileja korejas gaumē 

11. Siļķes fileja “Matjē” ar olu, krējumu un sīpoliem 

12. Pildītas ceptas krabju nūjiņas 

13. Mazsālīts lasis 

14. Mēle ar mārrutku mērci 

15. Baklažānu – tomātu kārtojums 

16. Mēle želejā 

17. Gaļas frikadeles želejā 

18. Cūkgaļas galerts 

19. Vistu akniņas bekonā 

20. Šašlika iesmiņi 

21. Vistas fileja pikantajā marinējumā 

 

 



 
 

  

Uzkodas 
 

1. Kanapē maizītes   
• ar mazsālītu lasi 

• ar nēģi 

• ar siļķi 

• ar šķiņķi 

• ar ruleti 

• ar aknu pastēti 

• ar sieru 

2. Sāļie groziņi vai laiviņas 
• ar krabju nūjiņām 

• ar pikanto biezpiena masu 

• ar tunča masu 

• ar laša krēmu 

• ar siera masu 

• ar gaļas salātiem 

• ar siera salātiem 

3. Uzkodu plates 
• siera plate 

• kūpinātu zivju plate 

• gaļas rulešu uun šķiņķa plate 

• kūpinātu gaļu plate 

• svaigu dārzeņu plate 

• augļu plate 

• panējuma plate 



 
 

  

4. Lavaša rullīši  
• ar mazsālītu lasi 

• ar krabju nūjiņām 

• ar biezpienmasu un siļķi 

• ar kausētu sieru un šķiņķi 

 

5. Baklažānu rullīši  

6. Ar sieru pildīti tomātiņi  

7. Pildīta svaiga paprika  

8.  Maltās gaļas bumbiņas sezama sēkliņās 

9. Zivju filejas mīklā 

10. Pankūciņas ar garnelēm vai lasi 


