
Dienas piedāvājums 
Darba dienās no plkst.11.30-14.00 

½ Dienas zupa 
Otrais ēdiens 

Sula, kefīrs vai kvass 

Eur 4.00 

Katru dienu 3 veidu 

zupas, jautājiet kādas! 
             Eur/porc. 

Zupa 250g/500g...........................................1.50/2.00 

 
P.s.Virtuve beidz pieņemt pasūtījumus 30 min pirms 

darba laika beigām 

  



Uzkodas 
            Eur/gab./porc. 

Karsto sieru plate..................................................7.00 
(1,7) 

Ceptas tīģergarneles mīklā ar mērcīti…….…….6.00 
(1;2;3;7) 

Vistas tortilla…………………………...…...4.00  
(1;7) 

Cepti puķkāposti  siera mērcē…………………4.50 
(1,3,7) 

Omlete...................................................................3.00 
(3,7,9) 

Kraukšķīgās kartupeļu pankūciņas......................4.00 
(1,3,9) 

Vistas nagetes (6 gb) ar mērcīti.............................4.00 
(1,3,7,9,10) 

Frī kartupeļi ar salātiem.......................................4.00 
(3,11) 

Frī kartupeļi..........................................................3.50  
(3) 

Sīpolu gredzeni......................................................3.00 
(1) 

Ķiploku grauzdiņi ar mērcīti.................................3.00 
(1,7) 

Cepti pelmeņi................................................2.00/2.50 
(1,3,7) 

Karstā uzkodu plate 5 personām........................20.00 
(1,3,7) 
 

P.s. Kartupeļi audzēti Alojas novadā 



Salāti 
Eur/porc. 

 
Cēzara salāti ar vistu……………………...…5.00 
(Ledus salāts, cepta vistas fileja, cietais siers, Cēzara mērce, baltmaizes grauzdiņi)(7) 

 
Karstie salāti zilā siera mērcē……………...…5.00 
(Cepta vistas fileja, saldais krējums, zilais siers, salātu mix, sezama sēklas, tomāti, 
grauzdiņi)(1;7;11) 

 
Grieķu salāti.........................................................3.50 
(Salātu mix, gurķi, tomāti, olīvas, sīpoli, fetas siers, olīveļļa, paprika ) 

Žāvētas vistas salāti.............................................3.50 
(Žāvēta vista, šampinjoni, tomāti, Romiešu salāti, majonēze)(3) 

Alus salāti.............................................................3.50 
(Siers, žāvēta gaļa, ķiploks, majonēze)(3,7) 

Valmieras salāti....................................................3.50 
(Siers, marinēti gurķi, olas, tomātu mērce, majonēze)(3,7) 

Siera – tomātu salāti.............................................3.50 
(Siers, tomāti, olas, majonēze)(3,7) 
 
 
 

  

Cēzara salāti ar garnelēm......................................6.50 
(Ledus salāti, vārītas garneles, cietais siers, Cēzara mērce, baltmaizes grauzdiņi)(2;7) 

Raibie salāti..........................................................4.50 
(Salātu mix, marinēti gurķi, tomāti, marinēti sīpoli, redīsi, cepta cūkgaļa, balzamiko mērce) 

Salāti itāļu gaumē.................................................4.50 
(Lapu salāti, saulē kaltēti tomāti, Mozarella siers, makaroni Grandine, Itāļu mērce)(7) 



Siltie cūkgaļas ēdieni 
          Eur/porc. 

Mieriņa četri gadalaiki........................................12.50 
(C.g., žāvēta vista, siers, halapenjo pipari), marinēti šampinjoni(1,3,7,9,11) 

Firmas ēdiens „Mieriņš”......................................12.50 
(C.g., žāvēta gaļa, sīpols, siers)(1,3,7,9,11) 

Marinēta cūkas gaļa…………………………8.50 
(Pasniedzam ar vārītiem ceptiem kartupeļiem)(C.g. kakla karbonāde, dažādas garšvielas)(3,10) 
Meksikānis.................................................. 6.00/8.00 
(C.g. karbonāde, čili pipari, marinēta paprika,  siers)(1,3,7,9,10,11) 

Cūka kartupeļos……………………...…6.00/8.00 
(C.g., rīvēti kartupeļi, ola)( 3) 

Cūka ar žāvēto vistiņu................................ 6.00/8.00 
(C.g. karbonāde, žāvēta – marinēta vistiņa, siers)(1,3,7,9,10,11) 

Cūka siera kažokā........................................6.00/8.00 
(C.g. karbonāde, siers)(1,3,7,9,11) 

Franču karbonāde........................................ 5.50/7.50 
(C.g. karbonāde, tomāti, sīpoli, siers)(1,3,7,9,10,11) 

Cūka sinepēs.................................................5.50/7.50 
(C.g. karbonāde, sinepju marinādē)(1,3,7,9,11) 

Pikantā gaļiņa............................................. 5.50/7.50 
(C.g. karbonāde, ķiploks, siers)(1,3,7,9,11) 

Sēņotāju prieks.............................................5.50/7.00 
(C.g. karbonāde, marinēti šampinjoni, siers)(1,3,7,9,11) 

Lauku karbonāde.........................................5.50/7.50 
(C.g. karbonāde, sīpols, marinēts gurķis, siers)(1,3,7,9,11) 

Cūkas karbonāde ar sieru..............................5.00/7.00 
(C.g. karbonāde, siers)(1,3,7,9,11) 

Klasiskā karbonāde......................................4.00/6.00 
(C.g. karbonāde)(1,3,9,11) 
Piedevās: Frī kartupeļi ar svaigiem salātiem, vārīti kartupeļi ar svaigiem salātiem, rīsi ar svaigiem 
salātiem, blanšēti dārzeņi, kartupeļu daiviņas ar svaigiem salātiem, vārīti cepti kartupeļi ar 
svaigiem salātiem, kartupeļu kroketes ar svaigiem salātiem  



Siltie vistas gaļas ēdieni 
            Eur/porc. 

Vistas kabatiņa ar “Fitaki” sieru un spinātiem....8.50 

(v.g. fileja, spināti, tomāti, majonēze1,3,5,7,9,11) 

Vista zilā siera mērcē................................... …...7.00 
(v.g. fileja, zilais siers)(pasniedzam ar kartupeļu kroketēm)(1,3,7,9,11) 

Rudens pieskāriens...................................... 6.00/8.00 
(v.g. fileja, majonēze, tomāti, burkāni, siers)(1,3,7,9,11) 

Dancis pa trim............................................. 6.00/8.00 
(v.g. fileja, tomātu mērce, sīpols, paprika, siers)(1,3,7,9,11) 

Kraukšķene...................................................6.00/8.00 
(v.g. fileja, kukurūzas pārslas)(1,3,5,7,9,11) 

Apsēklotā vista............................................ 6.00/8.00 
(v.g. fileja, dažādas sēklas)(1,3,7,9,11) 
Plūmīte........................................................ 5.50/7.50 
(v.g. fileja, žāvētas plūmes, siers)(1,3,7,9,11) 

Sēņu vista.................................................... 5.50/7.50 
(v.g. fileja, šampinjoni, siers)(1,3,7,9,11) 

Eksotiskā vista............................................ 5.50/7.50 
(v.g. fileja, ananāsi, siers)(1,3,7,9,11) 

Vistiņa ar žāvēto gaļiņu.............................. 5.50/7.50 
(v.g. fileja, žāvēta cūkgaļa, siers)(1,3,7,9,11) 

Vista siera mundierī.................................... 5.00/7.00 
(v.g. fileja, siers)(1,3,7,9,11) 

Vistas karbonāde......................................... 4.00/6.00 
(v.g. fileja)(1,3,9,11) 
 
 
 
Piedevās: Frī kartupeļi ar svaigiem salātiem, vārīti kartupeļi ar svaigiem salātiem, rīsi ar svaigiem 
salātiem, blanšēti dārzeņi, kartupeļu daiviņas ar svaigiem salātiem, vārīti cepti kartupeļi ar 
svaigiem salātiem, kartupeļu kroketes ar svaigiem salātiem 

 



Pārējie siltie ēdieni 

  Eur/porc. 

Cepta forele ar dārzeņu kroketēm……...….......12.50 
(4) 

Cepts lasis garneļu mērcē.....................................12.50 
(Pasniedzam ar rīsiem)(2,4,7) 

Sautēta laša fileja ar tvaicētiem dārzeņiem........10.50 
(4) 

Cepta Saidas fileja panējumā ar piedevām............8.00 
(1,3,4) 

Šitaki sēņu karbonāde...........................................8.00 
(Augušas Alojas novadā)(1,3,9,11) 

Siera karbonāde.....................................................8.00 
(1,3,9,11) 

Vistas strēmelītes ar ceptiem dārzeņiem................6.50 
(3,10) 

Pasta ar garnelēm un ananāsiem……………....7.00 
(1;2;7) 

Pasta ar vistas gaļiņu……….……………….5.00 
(1;7) 

Siļķe zemnieku gaumē...........................................5.00 
(4,7) 

Pelēkie zirņi ar speķi............................................ 4.00 

„Mieriņa” klasiskā pica.........................................3.00 
(1,3,7)(Šī nav parasta pica! Pufīga rauga mīkla ar labumiem) 

Pica „Sēnīte” ar šampinjoniem...............................3.50 
(1,3,7) (Šī nav parasta pica! Pufīga rauga mīkla ar labumiem) 
 
Piedevās: Frī kartupeļi ar svaigiem salātiem, vārīti kartupeļi ar svaigiem salātiem, rīsi ar svaigiem 
salātiem, blanšēti dārzeņi, kartupeļu daiviņas ar svaigiem salātiem, vārīti cepti kartupeļi ar 
svaigiem salātiem, kartupeļu kroketes ar svaigiem salātiem 
 

P.s.Šitaki sēnes audzētas Alojas novadā   



Saldie ēdieni 
            Eur/porc. 

„Mieriņa” pārsteigums..........................................5.00 
(Rupjmaize, medus, ievārījums, saldējums)(1,7) 

Siera kūka ar meža ogu mērci………….............5.00 
(3,7) 

Karstais ābolu pīrāgs ar saldējumu……..............5.00 
(3,7) 

Kanēļbanāni ar augļiem un saldējumu....….........5.00 
(Banāns, kanēlis, saldējums, augļi)(7) 

Beļģu vafele ar  zemeņu mērci (2gb)…………....5.00 
(Cepta biezā vafele, blenderētas ogas)(1,3;7) 

Pavlovas pieskāriens………………….............4.50 
(3,7) 

Ungurpils peldošās salas……………………...4.00 
(Putukrējums, biezpiena sieriņš „Kārums” blenderētas avenes)(7) 
(Cepta biezā vafele, blenderētas ogas)(1,3;7) 

Braunijs ar saldējuma bumbu................................3.50 
(Kakao, sviests, milti, cukurs, saldējums)(1;7) 

Saldās bērnības atmiņas........................................3.50 
(Biezpiens, selgas cepumi, putukrējums, blenderētas zemenes)(1,7) 

Auzu pārslu kārtojums.........................................3.00 
(Grauzdētas auzu pārslas, putukrējums, ievārījums)(1,7) 

Zemeņu zupa ar putukrējumu...............................3.00 
(blenderētas zemenes, putukrējums)(7) 

Maizes zupa ar putukrējumu................................3.00 
(Rudzu rīvmaize, žāvēti augļi, putukrējums)(7) 

Mazais saldumiņš.................................................1.50 
(Putukrējums, bezē cepumi, dažādi augļi)(3,7) 
 



Aukstie saldie ēdieni 
  Eur/porc. 

 
Krāsainās saldējuma bumbas ar auglīšiem............4.00 
(7) 

 
Vaniļas saldējums ar augļiem un šokolādi............4.00 
(7) 

 
Saldējums ar šokolādes mērci.................................3.00 
(7) 

 
Saldējums ar karameļu mērci.................................3.00 
(7) 

 
Saldējums ar zemeņu mērci…………………...3.00 
(7) 

 
Saldējuma kokteilis...............................................3.00 
(7) 

 

Saldējuma kokteilis ar zemenēm............................3.50 
(7) 
 
 
 
 
 

 



Bērnu ēdienkarte 
  Eur/porc. 

Mazā kraukšķenīte.............................................. 4.50 
(v.g. fileja, kukurūzas pārslas, tomāts, gurķis, frī kartupeļi vai burtiņi)(1,3,5,7) 
 

Mazais ruksītis.................................................... 3.50 
(c.g. fileja, gurķis, tomāts, frī kartupeļi vai burtiņi)(1,3) 
 

Vistiņas karbonāde.............................................. 3.50 
(v.g. fileja tomāts, gurķis, frī kartupeļi vai burtiņi)(1,3) 

 
Vistiņa ar sieriņu................................................. 4.00 
(v.g. fileja, siers, tomāts, gurķis, frī kartupeļi vai burtiņi)(1,3,7) 

 
Cūciņa ar sieriņu….............................................. 4.00 
(c.g. fileja, siers,  tomāts, gurķis, frī kartupeļi vai burtiņi)(1,3,7) 

 
Burtiņi ar mērcīti................................................. 3.00 
 

Bērnu frī kartupelīši ar mērcīti............................ 3.00 
 
Frī kartupelīši ar  vistas nagetēm (3gb)............... 4.00 
 
Frī kartupelīši ar  siera nagetēm (3gb)................. 4.00 
 
Mazā sniega pika 
(saldējums ar šokolādes, karameļu vai  zemeņu mērci) (7)…….....1.50 
  



Ēdienkartē norādīto iespējamo ēdiena sastāvdaļu 

(alergēnu) kodi  

 1 Graudaugi, kas satur lipekli (glutēnu) (t.i., kvieši, rudzi, mieži, auzas, speltas kvieši, triticum 

turgidum polonicum vai to hibridizēti celmi), un to produkti, izņemot: a) glikozes sīrupus uz 

kviešu bāzes, ieskaitot dekstrozi; b) maltodekstrīnus uz kviešu bāzes; c) glikozes sīrupus uz miežu 

bāzes; d) graudaugus, ko izmanto, lai iegūtu destilātus vai lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu 

stipro alkoholisko dzērienu un citu alkoholisko dzērienu ražošanai  

2 Vēžveidīgie un to produkti  

3 Olas un to produkti 

 4 Zivis un to produkti, izņemot: a) zivju želatīnu, ko izmanto vitamīnu vai karotinoīdu 

preparātiem; b) zivju želatīnu vai zivju līmi, ko izmanto alus un vīna dzidrināšanai  

5 Zemesrieksti un to produkti  

6 Sojas pupas un to produkti, izņemot: a) pilnībā rafinētu sojas pupu eļļu un taukus un to 

produktus, ja vien to apstrādes procesā nevar palielināties alerģiskuma līmenis; b) no sojas pupām 

iegūtus dabiskus jauktus tokoferolus (E306), dabisku D-alfa tokoferolu, dabisku D-alfa 

tokoferola acetātu, dabisku D-alfa tokoferola sukcinātu; c) fitosterolus un fitosterolu esterus, kas 

atvasināti no augu eļļas, kas iegūta no sojas pupām; d) fitostanola esterus, kas iegūti no tādas 

augu eļļas steroliem, kas iegūta no sojas pupām  

7 Piens un tā produkti (ieskaitot laktozi), izņemot: a) sūkalas, ko izmanto, lai iegūtu destilātus 

vai lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu stipro alkoholisko dzērienu un citu alkoholisko dzērienu 

ražošanai; b) laktitolu  

8 Rieksti, t.i., mandeles (Amygdalius communis L.), lazdu rieksti (Corylus avellana), valrieksti 

(Juglans regia), Indijas rieksti (Anacardium occidentale), pekanrieksti (Carya illinoiesis(Wangenh.) 

K.Koch), Brazīlijas rieksti (Bertholletia excelca), pistāciju rieksti (Pistacia vera), makadāmijas 

rieksti un Queensland rieksti (Macadamia ternifolia) un to produkti, izņemot riekstus, ko izmanto, 

lai iegūtu destilātus vai lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu stipro alkoholisko dzērienu un citu 

alkoholisko dzērienu ražošanai  

9 Selerijas un to produkti 

10 Sinepes un to produkti 

11 Sezama sēklas un to produkti 

12 Sēra dioksīds un sulfīti, ja to koncentrācija pārsniedz 10 mg/kg vai 10 mg/l, izteikts kā SO2 

13 Lupīna un tās produkti 

14 Gliemji  un to produkti  


