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T: 27814539, 26495564        Konditorejas piedāvājums 

 

Sāļās smalkmaizītes 

Nosaukums Mērvienība Cena, eiro 

Speķa pīrādziņš (26 gr) gb 0.40 

Mazais buljona pīrādziņš (35 gr) gb 0.40 

Lielais buljona pīrāgs (70 gr) gb 0.80 

Pīrāgs ar sieru un kaltētiem tomātiem gb 0.75 

Cīsiņš mīklā (110 gr) gb 0.90 

Picas bulciņa  gb 1.00 

Kāpostu pīrāgs (lielais) gb 0.60 

Kāpostu pīrāgs (mazais) gb 0.40 

Sēņu trubiņa (lielā, 90 gr, kārtainā) gb 0.90 

Sēņu pīrādziņš (mazais) gb 0.40 

Burgers «Nezinītis» (140 gr) gb 1.20 

Burkānu puķīte gb 0.60 

Speķa rausīši kg 12.00 

Siera rausīši  kg 12.00 

Sāļā pīnīte gb 2.50 

 

Saldās smalkmaizītes 

Nosaukums Mērvienība Cena, eiro 

Z9 (žāvēti augļi, vārītais krems, 90 gr) gb 0.85 

Ogu bulciņa (90 gr) gb 0.85 

Biezpiena - citronu bulciņa gb 0.70 

Magoņu - šokolādes bulciņa (100 gr) gb 0.75 

Šokolādes lapiņa gb 0.65 

Kokosriekstu bulciņa gb 0.70 

Sinaboni (ar ogu pildījumu, 55 gr) gb 0.60 

Magoņu sinaboni gb 0.50 

Banānu trubiņa gb 0.70 

Kanēļa bulciņa (80 gr) gb 0.60 

Biezpiena saulīte gb 2.50 

Karameļu - ābolu strūdele gb 2.10 

Magoņu saulīte gb 2.10 

 

 

 

 

 

 



Kliņģeri 

Nosaukums Mērvienība Cena, eiro 

Sāļais (siers, šķiņķis, mar.gurķi, šampinjoni, paprika) kg 12.50 

Sāļais ar tunci un zaļumiem kg 12.50 

Sāļais ar sēnēm un sieru kg 12.50 

Ar vistu (siers, kūpināta vista, ananāsi) kg 12.50 

Saldais - klasiskais (žāvēti augļi, vārītais krems) kg 11.00 

Biezpiena - krējuma, ar žāvētām plūmēm kg 11.00 

Kliņģeris ar marmelādi (biezpiens, marmelāde) kg 11.00 

Karameļu (karamele, rieksti, āboli) kg 11.00 

Ogu (ogas, vārītais krems, dekorēts ar šokolādi) kg 11.00 

Ar augļu dekoru (jebkurš saldais kliņģeris) kg 13.00 

Magoņu krējuma  kg 10.00 

Kanēļa krējuma kg 10.00 

 

Kūkas 

Nosaukums Mērvienība Cena, eiro 

Vecrīga (80 gr) gb 1.20 

Mazā vecrīga (60gr) gb 0.80 

Vecrīga ar augļiem (120gr) gb 1.70 

Eklērs (100 gr) gb 1.70 

Medus kūka ar augļiem (100gr) gb 1.50 

Medus kūka ar augļiem (70gr) gb 1.20 

Napoleons (120 gr) gb 1.50 

Tiramisu rulete (70 gr) gb 0.90 

Pavlova (100 gr) gb 1.50 

Mājas rulete (100gr) gb 1.20 

Bučiņa (biezpiena, šokolādes, putukrējuma) 90gr gb 1.40 

Karpatka (vār.mīkla, vār.krems, šokolāde), rulete, 90gr gb 1.50 

Apelsīnu - šokol. rulete (vār.krems, vār.mīkla) 90gr gb 1.50 

Persiku - biezpiena, grieztā (120gr) gb 1.50 

Šokolādes - biezpiena, grieztā (85gr) gb 1.50 

Kokosriekstu - biezpiena, grieztā (65gr) gb 1.50 

Biezpiena, grieztā gb 1.40 

Čīzkeiks ar kokosu gb 1.20 

Mājas rulete kg 12.00 

Jogurta (ķiršu, persiku, zemeņu, melleņu) kg 12.00 

Šokolādes kūka «Prāga» kg 14.00 

Švarcvaldes (biezpiena krēms, ķiršu ievārījums) kg 16.00 

Putukrējuma (ķiršu vai zemeņu) kg 12.00 

Medus kūka  kg 12.00 

Prospekts 9 (putukrējums, valrieksti) kg 16.00 

Ciparkūka (medus) kg 15.00 



 

 

Plātsmaizes 
Nosaukums Mērvienība Cena, eiro 

Rabarberu kg 6.00 

Biezpiena  kg 8.00 

Ābolu - krējuma vai rabarberu - krējuma kg 8.00 

Ābolu kg 6.50 

Ievārījuma ķiršu vai aprikožu ar drumstalām kg 6.00 

 

Cepumi 
Nosaukums Mērvienība Cena, eiro 

Siera radziņi kg 12.00 

Siera, kaltētu tomātu (apaļi) kg 12.00 

Siera cepumi ar sēkliņām kg 12.00 

Sviesta cepumiņi kg 10.00 

Sviesta cepumi ar šokolādi (asorti) kg 12.00 

Cepumi ar marmelādi (Gundega) kg 12.00 

Cepumi ar šokolādes gabaliņiem kg 10.00 
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