
BERTAS ĶĒĶIS 
"Stādzēni", Trapenes pagasts, +371 26555540

Dodies garšu piedzīvojumā 
pa Smiltenes novadu

Jau otro gadu augusta izskaņā savas Mājas kafejnīcas Smiltenes novadā atvērs 19
uzņēmīgi saimnieki. Šajās dienās (20. un 21. augustā) novadu piepildīs smaidi, smiekli,
radošas aktivitātes un, protams, smarža, kas būs jūtama no Raunas līdz Apei. 
Ēdienkartes un piedāvājums būs bagātīgs – sākot ar gaisīgām uzkodām līdz pat garšu
ceļojumam vairākās kārtās. Saimnieki savās mājas kafejnīcās ir padomājuši par
ēdienkartes variācijām – būs pieejamas gan veģetārās, gan vegānās opcijas. Ir
padomāts arī par aktivitātēm, ko varēs izbaudīt, lai apciemojums būtu krāsaināks un
piepildītāks. 

SMILTENES NOVADS - 
PIEDZĪVOJUMS GARŠU SIMFONIJĀ!

Sazināties ar kafejnīcu un pieteikt savu apmeklējumu, tādējādi būsi pārliecināts, ka
tevi gaidīs brīvs galdiņš.
Pārliecināties par sevis izvēlētās aktivitātes norises laiku – katrs mājas restorāns,
katra aktivitāte var noritēt dažādos laikos.
Pārbaudīt, vai izvēlētājā norises vietā būs iespējami bezskaidras naudas norēķini –
ne visi pasākumu rīkotāji varēs pieņemt bankas kartes.

Pirms došanās uz izvēlētājām mājas kafejnīcām interesentus aicinām:

Vistas gaļas galertiņš, pasniegts ar spinātu-
mārrutku un biešu-mārrutku putām vai
Vieglais vasaras rosoliņš 

Dzidrināts gaļas buljons (consommé) ar
Alūksnes profitroļiem vai
Zaļā okroška 

Bertiņas ”irbītes” ar kartupeļu-brokoļu
biezeni, brūno mērci un mazsālītu gurķīšu
salsu vai
Biešu grūbu koča ar meža sēnēm 

Saldkrējuma – zemeņu krēms vai
Mandeļu kūka ar vaniļas saldējumu

UZKODAS 

ZUPAS

PAMATĒDIENI

DESERTS

ĒDIENKARTE
Cena par 4 ēdienu maltīti: pieaugušajiem 15 EUR un bērniem līdz 12 gadiem 10 EUR

 

”Es neko neēdīšu” (makaroni ar sieru un
pašmāju kečupu) – 3 EUR
”Es nezinu, ko es gribu” (frī kartupelīši, vistas
nageti un pašmāju kečups) – 4 EUR

Saimnieku atspirdzinošais firmas dzēriens –
Earl Grey kombuča – 2 EUR
Kafija – 1,50 EUR
”Stādzēnu” saimnieces veselīgā zāļu tēja – 

Par atsevišķu samaksu:
ĒDIENKARTE BĒRNIEM

DZĒRIENI

        1 EUR

AKTIVITĀTE
Gaidot ēdienu, viesi varēs kavēt laiku atjautības viktorīnā par dzejnieka O.Vācieša dzīvi un daiļradi, kā arī no
“Stādzēnu” saimniecēm uzzināt ko vairāk par inovatīvo auksti kaltēto (sublimēto) produktu ražošanu un
lietošanu. Produktus varēs ne tikai nogaršot, bet arī iegādāties.  

20.08 21.08 12.00 - 20.00  12.00 - 20.00



RAUNAS CEPLIS
Raunas ceplis, Raunas pagasts, +371 29412265

VASARA GATARTAS MUIŽĀ
Gatarta, Drustu pagasts, +371 29528848

"Mājas kafejnīcu dienās" būs keramikas meistarklase . Gribētāji ar savām rokām varēs izdekorēt mūsu keramiķu
iepriekš sagatavotos traukus un pēc tehnoloģiskā procesa pabeigšanas saņems sava darba rezultātus.
Pakalpojuma cena, atkarībā no izvēlētā priekšmeta - sākot no 5 EUR. 
Varēs pieteikties uz ekskursiju pa cepli un dārzu - 3 EUR/PERSONA

Brusketa (cepta ciabatta) ar stirnas gaļas
tartaru, biešu kremu un svaigajiem
zaļumiem
Brusketa ar kupināto skumbriju, mārrutku
kremu un zaļumiem.

Gulaša zupa ar kartupeļu fokaču
Gaspačo

UZKODAS

ZUPAS

AKTIVITĀTE

ĒDIENKARTE

Ravioli
Medījuma (stirnas vai brieža) ragū

Lavandas pana cota ar riekstu cipšiem un ogu
mērci
Tiramisu ar Baileys liķieri un pistācijām

PAMATĒDIENS

DESERTS

ĒDIENKARTE

"Baroneses Augustes Vidzemes salāti" 
 (pieejams ar un bez gaļas) - 3 EUR 

Kafijas tase - 1,50 EUR
Pašu audzētu piparmētru tēja - 0,50 EUR

SALĀTI

UZKODAS: 3 -5  EUR porcija
DZĒRIENI

AKTIVITĀTE
Muižas pirmā stāva ekskursija. 
Dzīvās mūzikas baudīšanu ik stundu.
Foto stūrītis un daži citi noskaņu bagātinoši pārsteigumi.
5 EUR/PERSONA.

20.08

20.08 12.00-20.00

 11.00 - 19.00

tel:29412265
tel:29528848


LATVJU SAIMNIECE MUIŽAS ĶĒĶĪ
"Brantu muiža", Brantu pagasts, +371 26425426

AKTIVITĀTE

ĒDIENKARTE

ĒDIENKARTE

Zupa muižkunga gaumē ar 4 veidu gaļu un
knēdeļiem, ar safrānu un citām
noslēpumainām sastāvdaļām - 4 EUR 
Tomātu zupa ar ceptu mājas sieru,
pašgatavotu savvaļas zaļumu pesto un sāļo
plātsmaizi ,,Man ir draugs Roberto!’’ - 4 EUR
Baraviku zupa un mūsu pašu ceptu maizi
ar speķīti – 4 EUR

Cūkas stilbiņš ar dillēs apceptiem
kartupelīšiem, šķovētiem kāpostiem ar
melnajām plūmēm, par sevi pārliecinātiem
ēdājiem – 15 EUR  
Kartupeļu pankūkas ar izvēles piedevām:
cauraudzītis ar sīpoliem, forele, ikri,
marinētas  sēnes - 5 EUR 
Bērniem vistas siera kraukšķi ar
pašgatavotiem frīcīšiem – 5 EUR 

ZUPAS

PAMATĒDIENS

Pavlova ar svaigām ogām - 3 EUR
Īsta mājas kūka - 3 EUR

Saldējuma kokteiļi
Laba kafija
Zaļumu īpašais kokteilis
Dārzeņu smūtiji
Augļu smūtiji
Brantu tomātu asiņainā mērija
Puķūdens
Aperol spritz
Alus, sidrs, kvass

DESERTS

 
DZĒRIENI

Pirts skolas audzēkņu meistarklase savvaļas augu un ziedu dabīgās kosmētikas gatavošanā.
Pirtsslotu siešanas meistarklase.
Augu paklāja veidošana.
Sausā pēriena burvība, pieredzē dalīšanās. 

DĀRZA KAFEJNĪCA
"Bērziņi 2", Raunas pagasts, +371 29333780

Dažādas kūkas 2,50 – 3,50 EUR
DESERTS: 

Kafija melna/balta - 2 EUR
Svaigu piparmētru tēja - 1,50 EUR
Atspirdzinošs dzēriens bezalkoholisks
Atspirdzinošs dzēriens ar alkoholu

DZĒRIENI:

20.08 21.0811.00-20.00 12.00 – 18.00

20.08 10.00-18.00

tel:26425426
tel:29333780


ANGĻU KARALISKĀ PĒCPUSDIENAS
TĒJA “VECKLINČOS”
"Vecklinči", Raunas pagasts, +371 28104885

ĒDIENKARTE

Tēja, skouns, krēms un ievārījums pēc
izvēles (zemeņu, upeņu, melleņu, aveņu) - 

Svaigi Bio salāti ar kaņepju eļļas mērcīti un
fetas sieru - 5,50 EUR 

Burgers - 4,50 EUR
Jēra burgers – 7,50 EUR 

KARALISKĀ PĒCPUSDIENAS TĒJA

       6 EUR 
SALĀTI

BURGERI

Kaņepju Braunijs – 2 EUR 
Upeņu zefīri - 0,90 EUR/gab

Mājas upeņu sidrs - 2,50 EUR/200ml
Kafija - 2 EUR
Ārstniecības augu tējas - 2,50 EUR kanniņa

DESERTS

DZĒRIENI

AKTIVITĀTE
Mājražotāju tirdziņš.
Tējas ceremonija ar meistari Marinu – 3,50 EUR/personai.
Ādas apstrādes darbnīca – izgatavo savu atslēgas piekariņu - 5 EUR, rokassprādzi – 10 EUR, pases vāciņu – 50 EUR
Izjādes ar zirgu – 2 EUR.
Izbrauciens traktora piekabē pa saimniecības savvaļas pļavām – 1 EUR/personai.
Šaušana ar loku – bezmaksas.
Pastaiga pa kaņepju lauku - bezmaksas.
Līdzņemšanai būs pieejami saimniecības loloti gardumi, dārza veltes, ārstniecības augu tējas, kā arī rudens
zemeņu raža.

KULINĀRAIS PILNMĒNESS
"Jaunsteģi", Blomes pagasts, +371 29239384

ĒDIENKARTE

Pašu cepta maize ar dažādiem
smēriņiem - 3 EUR

Dažāda veida grilējumi: dārzeņi un
gaļa - 3 - 6 EUR

UZKODA

PAMATĒDIENS

Siera kūka ar sezonas ogām - 2 EUR
Rabarberu un ābolu zefīri - 0,50 EUR/gab.

Kafija 1,50 EUR; 
Tēja (pašu vāktas piparmētras) - 1 EUR

DESERTS

 DZĒRIENI

Pastaigas dārzā.
Stādu iegāde stādaudzētavā.

AKTIVITĀTE

20.08 11.00-20.00 21.08 11.00-20.00

21.08 12.00-20.00

tel:28104885
tel:29239384


JAUNDRUSTI
"Jaundrusti", Drustu pagasts, +371 26132567

Mājas soļanka – 2,50 EUR

Sēņu žuljēns ar ķiploku brušetu
Pīles krūtiņa ķiršu mērcē ar dārzeņiem
Svaigu ogu un rabarbera krēma mille-feuille

ZUPA

PAMATĒDIENS: 3 Ēdienu maltīte – 20 EUR

AKTIVITĀTE
Ābeļdārza pastkaršu gleznošanas meistarklase kopā ar talantīgo mākslinieci Adeli (Instagram - berzinaadele)
Norises laiks: 15:00-17:00. Dalība iepriekš piesakoties līdz 19.augustam -29239384, dalības maksa - 10 EUR
(iekļaujot dzērienu). 
Mezglošanas jeb macrame meistarklase kopā ar brīnišķīgo meistari Jutu (Instagram - juta.art) darināsim puķu
podu turētājus. Norises laiks: 12:00-14:00. Dalība iepriekš piesakoties līdz 19.augustam -29239384. Dalības maksa
- 20 EUR (iekļaujot dzērienu).
Adeles Bērziņas gleznu sērijas “Sajūtu dārzs” izstāde. Iespēja neformālā gaisotnē tikties ar gleznu autori.
Aktīvas, izziņu rosinošas un izklaidējošas spēles bērniem.
Brīvdabas kino lieliem un maziem. 
Dienas mirkļus fotogrāfijās palīdzēs saglabāt fotogrāfe Kristīne (Instagram: ziemelu_kristine)

ĒDIENKARTE

Kafija 
Mājas sidrs
Mājas džinu

DZĒRIENI:

AKTIVITĀTE
Jaundrustu labumu tirdziņš. 
Dažādos laikos muzicēs rituālā kopa “Trīs Gaisi”.

AUĻUKALNA MUIŽAS KAFEJNĪCA
"Auļukalna muiža", Drustu pagasts, +371 25956830

ĒDIENKARTE

Maize un uzliekamais - 4 EUR (Komplektu
iespējams variēt)

Dārza labumu zupa - 1 EUR
Maizes zupa - 1,20 EUR

UZKODAS

ZUPAS

Maizes krāsnī cepta plātsmaize. - 0,50 EUR

Fermentētu ugunspuķu vai cita zāļu tēja,
kafija, plūškoka limonāde - 0,50 EUR – 1,20
EUR

DESERTS

DZĒRIENI

Visi ēdieni veģetāri un iespējamas vegāniskas versijas

20.08 12.00-19.00

20.08 21.08 14.00 - 18.00 11.00 - 18.00



PROM NO VISA...
"Stūr-Ariešas", Drustu pagasts,  +371 28725414

Meža labumu zupa Kaspara gaumē – 

“Briedis ar ruksi satikās podā” jeb sautējums
Kaspara gaumē – 7 EUR
Brieža gaļas šašliks ar vārītiem ceptiem
kartupelīšiem, marinētiem sīpoliem un
dārzeņiem Egona gaumē – 8 EUR

 
ZUPA

       3,50 EUR
PAMATĒDIENS

AKTIVITĀTE
20. augustā 
14.00 Kopīga maizes un maizīšu cepšana lielajā krāsnī un izceptā tūlītēja pagaršošana.
16.00 Jāņa Apsīša gleznu izstādes atklāšana ar stāstiem un kokles mūziku. Cienasts. 
21. augustā
Dzīvā mūzika ar kokli, ģitāru, ritma instrumentiem. 
Gleznu izstāde.
Māla veidošanas darbnīca: iespēja gan vienkārši izspēlēties, gan uztaisīt savu maizes cepšanas trauku un vēlāk
to saņemt jau izceptu. Darbnīcas cena 0.50 – 3 EUR
Kaimiņu un draugu amatniecības veikals: Melnā un glazētā keramika, koka dēlīši, pērļoti auskari, gleznas,
grāmatas un citi radoši darbi. 
Maizes tirgus: Parasta un neparasta maize no bioloģiskiem miltiem.

ĒDIENKARTE

Šokolādes desa ar ogām Dainas gaumē –
2,50 EUR
Saldo riekstiņu komplekts Santas gaumē –
1,50 EUR/komplekts
Gardā siera kūka ar ogām Sintijas gaumē –
3,50 EUR

Kafija un tēja Sandija gaumē - 1 EUR – 1, 50
EUR

DESERTS

DZĒRIENI

Pašceptā maizīte un zaļumu sviests ģimenes gaumē – iekļauts cenā

AKTIVITĀTE
Kapteinis Egons vizinās kā mazus, tā lielus ar ūdens motorlaivu pa Stūr-Ariešu plašo dīķi ( 2,50 EUR/pers.,
bērniem līdz 12 g.v. bezmaksas) un piedāvās iespēju drosmīgajiem ļauties adrenalīnam, esot uz ūdens pūšļa.
(5 EUR/pers.)
Viesošanās laikā ikviens varēs aplūkot nelielu medību izstādi, uzzināt vairāk par saimnieces Dainas gatavoto
veselīgo ugunspuķes tēju “Ivan Čaj” un, protams, to nodegustēt kopā ar mārpuķīšu sīrupu vai medu
Piedalīties lielajā šaušanas turnīrā, šaujot ar gaisa šauteni. 
Mazie ciemiņi varēs spēlēties spēļu stūrītī.
Esot “Stūr-Ariešās” būs iespēja arī iegādāties saimnieku gatavotos labumus – Ivan Čaj tēju, gardos riekstiņus
un mutē kūstošo šokolādes desu.   
Nepiemērotu laikapstākļu gadījumā programmā var būt izmaiņas.

20.08 11.00 – 19.00



ĒDIENKARTE

AKTIVITĀTE
Izstāde “Liepziedi toreiz un tagad”, kurā būs iespēja ar foto attēliem un priekšmetiem iepazīt “Liepziedu” māju
un tās apkaimi 20.gasimtā. 

Pikantā tomātu zupa

Kartupeļi ar Irbīti vai Vistas gaļas
karbonādi

Maizes zupa ar putukrējums vai Zefīru un
ogu deserts

ZUPA

PAMATĒDIENS

DESERTS

LIEPZIEDI
“Liepziedi”, Palsmanes pagasts, +371 26153499

20.08 12.00-19.00

Melna kafija – 2 EUR
Balta kafija – 2,10 EUR
Liepziedu vai piparmētru tēja – 0,50 EUR 
Mājas sula – 0,50 EUR

DZĒRIENI

Piedāvājuma cena vienai personai: 11 EUR
Šis piedāvājums pieejams tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās

JAUNĀS RAUNAS ĶIPLOKS
 Cēsu iela 4, Rauna, +371  22471245

20.08 11.00-18.00

ĒDIENKARTE

Pašcepta maize ar krāsnī cepta ķiploka
sviestu
Kūpināta Raunas upes forele ar Raunas
meža sēnēm, ķiploku pesto un mājas
zaļumiem
Cūkgaļas karbonāde ar kauliņu ar melnā
ķiploka mērci un marinētiem kartupeļiem.
Šokolādes biskvīts ar melnā ķiploka krēmu
un dārza ogām
Ķiploku tēja un rožudens

PIEAUGUŠAJIEM: 45 EUR 
Pašcepta maize ar krāsnī cepta ķiploka
sviestu
Mājas desiņas ar marinētiem kartupeļiem,
ķiploku mērci un dārza salātiem
Ķiploku saldējums vafeļu glāzītē ar
zemeņu mērci
Cidoniju limonāde

BĒRNIEM LĪDZ 10 g.v.: 25 EUR



GARBANZO
 Audēju iela 8, Smiltene, +371 29882311

ĒDIENKARTE

Sēņu pīrāgs
,,Sojšliks (sojas “šašliks”)
Sorgo salāti
Mazsālīti gurķi
Svaigie salāti
Humoss
Garšaugos marinētas olīvas
Tabulē
Maizītes ar burkānlasi un čia sēklu kaviāru

Kabaču-kafijas kūka
Riekstu-krēma (bezglutēna) kūka 
Raw (svaigēdāju) melleņu kūka

UZKODAS:  15 EUR 

DESERTS: 5EUR KŪKAS GABALIŅŠ

20.08 12.00-17.00

Ūdens (bezmaksas)
Mājas ābolu sula - 1 EUR
Mājās gatavots liķieris - 3,50 EUR
Kafija, tēja - 1 - 2,50 EUR

DZĒRIENI

ĒDIENKARTE

AKTIVITĀTE
Brīvā atmosfērā būs iespēja baudīt ĶIPLOKA  iedvesmas stāstus  no saimnieces - uzzināt ķiploku audzēšanas
un pārstrādes gudrības un noslēpumus, izzināt ķiploka spēku veselībā, iegādāties svaigus ķiplokus, ķiploku
ražojumus un papildus nobaudīt ķiploku saldējumu un našķus no ķiplokiem. 
Iespēja iegādāties citu novada ražotāju un amatnieku produktus. 
Dienu papildinās spēles un viktorīnas, mūzika un smiekli.

ĒDIENKARTE

AKTIVITĀTE
Varēs iegādāties saimnieku vāktu zāļu tēju un pašu gatavotus kvēpeklīšus.



ĒDIENKARTE

AKTIVITĀTE

DZĪVDABAS KAFEJNĪCA
 Cimzinieks, Raunas pagasts, Cimza, +371 28704309

ĒDIENKARTE

Uz oglēm cepta sivēna cepetis ar krāsnī
ceptiem kartupeļiem un štovētiem
kāpostiem,
Vistas gaļas šašliks ar ceptiem
kartupeļiem un zaļumiem

Desertā vasarīgi veselīgais

PAMATĒDIENS

DESERTS

20.08 11.00-19.00

ĒDIENKARTE

„Malduguns” alus
Kafija

DZĒRIENI

Cenas no 1,50 -13 EUR

Piepūšamās atrakcijas maziem un lieliem. 
Novuss, biljards un citas galda spēles. Cenas sākot no 1 EUR.

BRIŅĢU CAFE
"Briņģu muiža", Drustu pagasts +371 20252837

20.08 12.00-20.00 21.08 12.00-18.00

ĒDIENKARTE

Tomātu zupa - 5 EUR 

Zivs - 10 EUR 
Meža gaļa - 10 EUR 
Lēni gatavota cūkas pavēdere - 7 EUR

Biezpiens, putukrējums, plambētas ogas
un halva, kokospiens - 3 EUR 

ZUPA

PAMATĒDIENS

DESERTS

Muižas limonāde 2 EUR
Zālīšu tējas - 1 EUR

DZĒRIENI

21.augusts vēlo brokastu galds(brunch)



BIRZĪ
"Kainaiži", Brantu pagasts, +371  26359359

AKTIVITĀTE
Našķošanos kafejnīcā bagātināsim ar sulu stāstiem.
Varēs netraucēti izstaigāties topošajā pasaulē pirmajā sulu koku parkā. 
Līdzņemšanai būs iespējams iegādāties saimniecībā ražoto produkciju.
Apcerīgs skats uz Vidzemes lauku ainavu vīstošu zāļu smaržu pavadījumā.

21.08

ĒDIENKARTE

Siera uzkodiņa ābolīgā migliņā - 4,50 EUR/
porcija

Bērzu sulā fermentēts “dzīvnieks”  – 8 EUR
(1 šķēle)

Mmmmm pie kafijas - 4,50 EUR/porcija
Saldā vafele ar sīrupu – 3,50 EUR
Tase importa kafijas vai pašu audzētas
piparmētru tējas komplektā ar desertu

UZKODA

PAMATĒDIENS

DESERTS

AKTIVITĀTE
Muižas apskate.
Dzīvā klaviermūzika.
Kīno šķūnis.
Vietējo amatnieku veikals.
Spontānā dzejas darbnīca.
Fotogrāfa Jāņa Straumes fotoizstāde “Briņģu vāzes. Monologs.” 20. augustā.

20.08 10:00-18:00 10:00-18:00

https://www.google.com/maps/place/57%C2%B023'06.6%22N+25%C2%B042'07.2%22E/@57.3851549,25.6998133,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xd4e0fd8c87c850e9!8m2!3d57.385152!4d25.702002


AKTIVITĀTE

ĒDIENKARTE

Pastaiga pa Zvārtavas pils parku.
Par papildus samaksu iespējama Zvārtavas pils apskate.

KUMĪNS UN PĒTERSĪLIS
Zvārtavas veikals, Gaujienas pagasts , +371 29330334

ĒDIENKARTE

Liellopa gaļas koftas pasniegtas ar
grillētiem sezonas dārzeņiem, četrām
dažādām sezonas garšaugu mērcēm un
pašceptu kviešu plāceni - 15 EUR

Mājas saldējums (dažādu veidu) - 2,50
EUR (1 bumba)

PAMATĒDIENS

DESERTS

21.augusts vēlo brokastu galds(brunch)

20.08 12.00-18.00

Kafija - 2 EUR
Mājas limonādes - 1 EUR
Avota ūdens - bezmaksas

DZĒRIENI

DEBESU PIESKĀRIENS
 Baznīckalns, Gaujiena, +371 26433884

20.08 11.00-16.00

ĒDIENKARTE

Gulašzupa ,,Asais Gaujas līkums’’- 

Aukstā zupa ,,Biešu buča’’ - 2,50 EUR/ porcija

 ,,Sārtais mākonītis’’ - 2 EUR/porcija
Cepumi ,,Maigais pēriens’’ - 0,60 EUR/porcija
( 3 gab.)
Saldie groziņi ,, Melleņu smaids’’ - 0,70
EUR/gab.

ZUPAS

       3 EUR/porcija.

DESERTS

Kafija – 1,50 EUR
Pašu audzētu piparmētru tēja - 0,50 EUR

DZĒRIENI

https://www.google.com/maps/place/57%C2%B023'06.6%22N+25%C2%B042'07.2%22E/@57.3851549,25.6998133,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xd4e0fd8c87c850e9!8m2!3d57.385152!4d25.702002
https://www.google.com/maps/place/57%C2%B023'06.6%22N+25%C2%B042'07.2%22E/@57.3851549,25.6998133,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xd4e0fd8c87c850e9!8m2!3d57.385152!4d25.702002
https://www.google.com/maps/place/57%C2%B023'06.6%22N+25%C2%B042'07.2%22E/@57.3851549,25.6998133,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xd4e0fd8c87c850e9!8m2!3d57.385152!4d25.702002


BURGERNĪCA PIE LUDZĪŠU VĒRŠIEM
"Kalnludzītes", Launkalnes pag., +371 29188126

AKTIVITĀTE
Dzīvā mūzika.

21.08

ĒDIENKARTE

Gulašzupa ar Ludzīšu vērša gaļu – 

Liellopa gaļas burgers ar Ludzīšu vērša
gaļu- 5 EUR/gab.
Ludzīšu vērša Steiku degustācijas  - 10
EUR/porcija

ZUPAS

       3 EUR/porcija
PAMATĒDIENS

Vaniļas Creme brulee – 3 EUR/porcija

Ludzīšu zemeņu/rabarberu 

DESERTS

DZĒRIENI

       dzēriens – 1 EUR

10.00-18.00

AKTIVITĀTE
Ekskursija saimniecībā.
Piepūšamā atrakcija bērniem. 

https://www.google.com/maps/place/57%C2%B023'06.6%22N+25%C2%B042'07.2%22E/@57.3851549,25.6998133,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xd4e0fd8c87c850e9!8m2!3d57.385152!4d25.702002

