
Kontakti: Restorāns “Niklāvs”, Mārstaļu iela 1, Rīga, LV-1050, Tālr.+371 20019156, restorans@draugi.lv

DIENAS PIEDĀVĀJUMS
Katru darba dienu no plkst.12:00 līdz 15:00

Pirmdiena, 11.11.2019.

Šķelto zirņu-dārzeņu zupa ar gaļu

Baltās zivs fileja ar dārzeņu bulguru, ceptu tomātu ar timiānu un

citrona-krējuma mērci

Buberts ar zemeņu mērci

Otrdiena, 12.11.2019.

Ķirbju krēmzupa ar saulespuķu sēkliņām

Cūkgaļas karbonāde ar kartupeļu-zirņu biezeni, ceptām bietēm un

siera-dārzeņu mērci

Biezpiena krēms ar zemeņu mērci

Trešdiena, 13.11.2019.

Zivju zupa ar degvīnu

Vistas gaļas šķiņķīši ar burkānu-zirnīšu sautējumu un

dižonas sinepju-krējuma mērci

Augļu-ogu želeja ar vaniļas mērci

Ceturtdiena, 14.11.2019.

Pupiņu-dārzeņu zupa ar kūpinātu gaļu

Cūkgaļas sīpolu sitenis ar griķiem un sviestā karamelizētiem burkāniem

Rudzu maizes zupa ar augļiem un putukrējumu

Piektdiena, 15.11.2019.

Ķirbju salāti ar medu, dzērvenēm un saulespuķu sēkliņām

Vistu pusspārni medus marināde ar krāsnī ceptiem kartupe ļiem

un bietēm

Dzērveņu-rudzu maizes parfē ar vaniļas mērci

2 ēdieni – 6.00 EUR vai 3 ēdieni – 8.00 EUR

Grupām no 8 personām tiek piemērota 10% servisa maksa

Rudens garšas no šefpavāres

īpašo ēdienu izlases ir klāt!

Pieteikšanās: zvanot pa tālruni

+371 20019156

vai sūtot e-pastu

restorans@draugi.lv
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