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Alergēni norādīti trekndrukā.

KŪKAS

Beļģu šokolādes kūka
SASTĀVS

kg

Saldais krējums 35%, tumšā šokolāde, mīkla (cukurs,

skābais krējums, kviešu milti, olas, kakao pulveris, soda),

22,50 €

cukurs, svaigais siers, pārtikas sāls, stabilizētājs, svaigi

augļi, valrieksti, lielogu dzērveņu ievārījums (lielogu

dzērvenes, cukurs), rabarberu sīrups, ruma aromatizētā-

js, putukrējuma stabilizators, želatīns, vanilīna cukurs
(cukurs, vanilīna aromatizētājs)

1 00G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 290,6kcal/1214kJ, tauki 17,2g,

tostarp piesātinātās taukskābes 11,4g, ogļhidrāti 30,5g,
tostarp cukuri 26,0g, olbaltumvielas 3,6g, sāls 0,1g

Medus kūka
SASTĀVS

kg

Vārīts karamelizēts iebiezināts piens ar cukuru (piens,
cukurs), saldkrējuma sviests 82%, olas, cukurs, kviešu

18,50 €

milti, lielogu dzērveņu ievārījums (lielogu dzērvenes,
cukurs), medus, soda, vanilīna cukurs (cukurs,
vanilīna aromatizētājs)

1 00G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 348,7kcal/1459kJ, tauki 18,8g,

tostarp piesātinātās taukskābes 11,6g, ogļhidrāti 41,8g,
tostarp cukuri 27,7g, olbaltumvielas 3,2g, sāls 0g

Medus kūka ar augļiem
SASTĀVS

kg

Vārīts karamelizēts iebiezināts piens ar cukuru,

saldkrējuma sviests 82%, olas, cukurs, kviešu milti,

lielogu dzērveņu ievārījums (lielogu dzērvenes, cukurs),

zemenes, svaigi augļi, medus, soda, vanilīna cukurs

(cukurs, vanilīna aromatizētājs)

1 00G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 348,7kcal/1459kJ, tauki 18,8g,

tostarp piesātinātās taukskābes 11,6g, ogļhidrāti 41,8g,
tostarp cukuri 27,7g, olbaltumvielas 3,2g, sāls 0g
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19,00 €

Medus
kūka ar
augļiem

Medus
kūka ar
augļiem

KŪKAS
Ķirbju kūka
SASTĀVS

kg

Ķirbis, saldkrējuma sviests 82%, kviešu milti, cukurs,

vārītā krēma pulveris, svaigi augļi, biezpiens, svaigais

15,50 €

siers, pārtikas sāls, stabilizētājs, Clarissimo želeja, cukurs,
olas, vanilīna cukurs (cukurs, vanilīna aromatizētājs), sāls

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 221,9kcal/932kJ, tauki 8,9g,

tostarp piesātinātās taukskābes 5,6g, ogļhidrāti 31,6g,
tostarp cukuri 24,0g, olbaltumvielas 3,7g, sāls 0,2g

Biskvīta - ābolu kūka
SASTĀVS

kg

Saldais krējums 35%, olas, cukurs, āboli, kviešu milti,
pūdercukurs, putukrējuma stabilizators, lielogu

21,00 €

dzērvenes, biskvīta uzlabotājs emulgators, vanilīna
cukurs (cukurs,vanilīna aromatizētājs)

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 267,1kcal/1116kJ, tauki 15,5g,

tostarp piesātinātās taukskābes 8,7g, ogļhidrāti 28,2g,
tostarp cukuri 21,6g, olbaltumvielas 3,6g, sāls 0,1g

Kūka Napoleons
SASTĀVS

kg

Kviešu milti, sviests, olas, ūdens, etiķis, sāls, cukurs,

vanilīna cukurs (cukurs, vanilīna aromatizētājs)

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 456kcal/1895kJ, tauki 34,4g,
tostarp piesātinātās taukskābes 20,9g, ogļhidrāti

32,1g, tostarp cukuri 12,3g, olbaltumvielas 4,5g, sāls
0,3g
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16,50 €

Ķirbju
kūka

KŪKAS

Vaniļas krēma kūka

14,20 €

SASTĀVS

kg

Kviešu milti, cukurs, sviests, jogurts, liellogu dzērveņu sīrups,
saldais krējums, piens, želatīns, lielogu dzērveņu sula,

vanilīna cukurs (cukurs,vanilīna aromatizētājs), svaigi augļi

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 238,4kcal/1002kJ, tauki 9,3g,

tostarp piesātinātās taukskābes 5,7g, ogļhidrāti 33,3g,
tostarp cukuri 26,1g, olbaltumvielas 5,5g, sāls 0,1g

Saldā siera kūka

23,00 €

SASTĀVS

kg

Svaigais siers, putukrējums, biezpiens, cukurs, kviešu

milti, sviests, olas, svaigi augļi, Clarissimo želeja, augļu

želeja, vārītā krēma pulveris

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 309kcal/1292kJ, tauki 17,5g,

tostarp piesātinātās taukskābes 12,5g, ogļhidrāti 32,2g,
tostarp cukuri 24,6g, olbaltumvielas 5,7g, sāls 0,3g
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KŪKAS

Banānu kūka
SASTĀVS

kg

Banāni, vārīts karamelizēts iebiezināts piens ar cukuru,

skābais krējums, zemenes, saldais krējums, olas, cukurs,

18,50 €

kviešu milti, Clarissimo želeja, ūdens, putukrējuma

stabilizators, svaigi augļi, želatīns, vanilīna cukurs (cukurs,
vanilīna aromatizētājs), kakao pulveris, kviešu ciete

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 186,7kcal/782kJ, tauki 9,0g,

tostarp piesātinātās taukskābes 4,9g, ogļhidrāti 22,7g,
tostarp cukuri 17,1g, olbaltumvielas 3,8g, sāls 0,1g

Biezpiena - augļu kūka
SASTĀVS

kg

Olas, saldais krējums, cukurs, biezpiens, kviešu milti,

zemenes, lielogu dzērveņu ievārījums, marmelāde,

20,00 €

kviešu ciete, putukrējuma stabilizators, lielogu dzērveņu
sīrups (lielogu dzērvenes, cukurs), Clarissimo želeja,
tumšā šokolāde, vanilīna cukurs (cukurs, vanilīna

aromatizētājs), pārtikas krāsa beta karotīns E160

1 00G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 228kcal/956kJ, tauki 10,3g,

tostarp piesātinātās taukskābes 7,0g, ogļhidrāti 27,3g,
tostarp cukuri 21,6g, olbaltumvielas 6,5g, sāls 0,2g

Jogurta - aveņu kūka
SASTĀVS

kg

Jogurts, saldais krējums, cukurs, svaigi augļi, olas,

saldētas avenes, putukrējuma stabilizators, lielogu
dzērveņu ievārījums (lielogu dzērvenes, cukurs),

kviešu milti, Clarissimo želeja, kviešu ciete, želatīns,

ruma aromatizētājs, vanilīna cukurs (cukurs, vanilīna
aromatizētājs)

1 00G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 204kcal/856kJ, tauki 9,9g,

tostarp piesātinātās taukskābes 6,0g, ogļhidrāti 23,1g,
tostarp cukuri 12,7g, olbaltumvielas 5,7g, sāls 0,1g
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21,50 €

KŪKAS
Kūka Pilsdrupas

18,50 €

SASTĀVS

kg

Skābais krējums, cukurs, kviešu milti, saldais krējums,
tumšā šokolāde, lielogu dzērveņu ievārījums (lielogu

dzērvenes, cukurs), putukrējuma stabilizators, kakao

pulveris, olas, sukādes, ruma aromatizētājs, lielogu
dzērveņu sīrups, soda

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 313kcal/1307kJ, tauki 0,2g,

tostarp piesātinātās taukskābes 12,9g, ogļhidrāti

Šokolādes
kūka

30,9g, tostarp cukuri 18,6g, olbaltumvielas 4,2g, sāls

Ābolu - kanēļa kūka

22,00 €

SASTĀVS

kg

Ogas, svaigais siers, cukurs, lielogu dzērveņu sula,

lielogu dzērveņu ievārījums (lielogu dzērvenes, cukurs),
saldais krējums, rīvmaize, ūdens, olas, Clarissimo

želeja, kanēlis

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 227kcal/952kJ, tauki 9g,

tostarp piesātinātās taukskābes 5,8g, ogļhidrāti 33,1g,
tostarp cukuri 21,4g, olbaltumvielas 3,3g, sāls 0,3g

Šokolādes kūka

22,80 €

SASTĀVS

kg

Sviests, pūdercukurs, piens, kakao pulveris, cukurs, olas,

kviešu milti, tumšā šokolāde, lielogu dzērveņu ievārījums
(lielogu dzērvenes, cukurs), lielogu dzērveņu sīrups, sāls,

vanilīna cukurs (cukurs, vanilīna aromatizētājs), soda,
ruma aromatizētājs

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 358,9kcal/1504kJ, tauki 15,9g,

tostarp piesātinātās taukskābes 9,5g, ogļhidrāti 47,3g,
tostarp cukuri 31,5g, olbaltumvielas 5,7g, sāls 0,3g
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KŪKAS
Siera - burkānu kūka
SASTĀVS

kg

Svaigais siers, pārtikas sāls, stabilizētājs, cukurs, svaigi
augļi, burkāni, olas, kviešu milti, saldkrējuma sviests

23,50 €

82%, tumšā šokolāde, cepamais pulveris

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 241,7kcal/1013kJ, tauki 11,8g,

tostarp piesātinātās taukskābes 7,3g, ogļhidrāti 29,7g,
tostarp cukuri 22,5g, olbaltumvielas 4,1g, sāls 0,3g

Kūka Piparmētru sapnis
SASTĀVS

kg

Saldais krējums 35%, olas, cukurs, kviešu milti, svaigi
augļi, skābais krējums, ūdens, tumšā šokolāde,

19,50 €
Siera
kūka

Clarissimo želeja, putukrējuma stabilizators,

piparmētras, soda

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 243,8kcal/1022kJ, tauki 11,1g,

tostarp piesātinātās taukskābes 6,8g, ogļhidrāti 33,1g,
tostarp cukuri 22,9g, olbaltumvielas 2,9g, sāls 0,1g

Kūka Sviesta gardā
SASTĀVS

kg

Olas, cukurs, piens, sviests, kviešu milti, kviešu ciete,

lielogu dzērveņu ievārījums (lielogu dzērvenes, cukurs),

ruma aromatizētājs, vanilīna cukurs (cukurs, vanilīna
aromatizētājs), tumšā šokolāde

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 254,6kcal/1064kJ, tauki 14,0g,

tostarp piesātinātās taukskābes 8,1g, ogļhidrāti 27,4g,
tostarp cukuri 18,4g, olbaltumvielas 4,7g, sāls 0,1g
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18,50 €

KŪKAS
Kūka Jūnija

16,50 €

SASTĀVS

kg

Skābais krējums, cukurs, Clarissimo želeja, putukrējuma

stabilizators, konservēti persiki, kviešu milti, ūdens, olas,

rieksti, svaigi augļi, lielogu dzērveņu ievārījums (lielogu
dzērvenes, cukurs), kviešu ciete, vārītā krēma pulveris,

vanilīna cukurs (cukurs, vanilīna aromatizētājs), pārtikas
krāsa beta karotīns E160

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 219,1kcal/915kJ, tauki 12,7g,

tostarp piesātinātās taukskābes 7,0g, ogļhidrāti 22,3g,
tostarp cukuri 15,9g, olbaltumvielas 3,9g, sāls 0,1g

Siera drumstalu kūka

21,00 €

SASTĀVS

kg

Kviešu milti, cukurs, sviests, svaigais siers, vārīts
karamelizēts iebiezināts piens ar cukuru, tumšā

šokolāde, biezpiens, olas, pūdercukurs, kviešu ciete,
vanilīna cukurs (cukurs, vanilīna aromatizētājs)

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 359,7kcal/1505kJ, tauki 18,7g,

tostarp piesātinātās taukskābes 12,9g, ogļhidrāti 41,9g,
tostarp cukuri 29,4g, olbaltumvielas 5,9g, sāls 0,2g
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KŪKAS
Ķiršu - biezpiena kūka
SASTĀVS

kg

Biezpiens, lielogu dzērveņu ievārījums (lielogu dzērvenes,

cukurs), olas, kviešu milti, cukurs, putukrējums,

18,50 €

putukrējuma stabilizators, ūdens, kviešu ciete, vanilīna
cukurs (cukurs, vanilīna aromatizētājs), pārtikas krāsa
beta karotīns E160

1 00G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 233,3kcal/978kJ, tauki 10,6g,

tostarp piesātinātās taukskābes 9,2g, ogļhidrāti 29,2g,
tostarp cukuri 22,8g, olbaltumvielas 5,4g, sāls 0,1g

Mājas kūka
SASTĀVS

kg

Olas, piens, sviests, kviešu milti, cukurs, svaigi augļi,

konservēti persiki, lielogu dzērveņu ievārījums (lielogu

19,50 €

dzērvenes, cukurs), lielogu dzērveņu sīrups, saldētas

ogas, zemenes, tumšā šokolāde, augļu želeja, ruma
aromatizētājs, Clarissimo želeja

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 192,5kcal/808kJ, tauki 8,4g,

tostarp piesātinātās taukskābes 5,1g, ogļhidrāti 25,5g,
tostarp cukuri 17,5g, olbaltumvielas 3,7g, sāls 0,1g

Ziemassvētku kūka
SASTĀVS

kg

Skābais krējums, cukurs, saldais krējums, lielogu
dzērveņu ievārījums (lielogu dzērvenes, cukurs),

kviešu milti, olas, sviests, svaigi augļi, vārītā krēma

pulveris, tumšā šokolāde, putukrējuma stabilizators,
karstvīns, cepamais pulveris, garšviela piparkūkām

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 287,2kcal/1198kJ, tauki 18,1g,

tostarp piesātinātās taukskābes 11,4g, ogļhidrāti 28,2g,
tostarp cukuri 19,8g, olbaltumvielas 2,9g, sāls 0,1g
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19,50 €

Mājas
kūka

EKLĒRI

Eklērs ar dzērvenēm
SASTĀVS

gab. 60 g

Cukurs, baltā šokolāde, piens, sviests, lielogu dzērveņu

ievārījums (lielogu dzērvenes, cukurs), lielogu dzērveņu

2,05 €

sukādes, vanilīna cukurs (cukurs, vanilīna aromatizētājs)

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 381,5kcal/1593kJ, tauki 22,7g,

tostarp piesātinātās taukskābes 13,0g, ogļhidrāti 42,1g,
tostarp cukuri 41,4g, olbaltumvielas 2,2g, sāls 0g

Eklērs ar karameli

gab. 60 g

Piens, karameļu pildījums, salkrējuma sviests, cukurs,

2,05 €

kviešu milti, olas , sāls

Eklērs brūns
SASTĀVS

gab. 60 g / 30 g

Piens, šokolādes čipši, saldkrējuma sviests cukurs, kviešu

milti, olas , sāls

2,05 €

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 400,5kcal/1666kJ, tauki 29,1g,

0,80 €

tostarp piesātinātās taukskābes 17,6g, ogļhidrāti 28,1g,
tostarp cukuri 16,2g, olbaltumvielas 6,6g, sāls 0,1g

Eklērs balts
SASTĀVS

gab. 55 g / 27 g

Baltā šokolāde, kviešu milti, piens, sviests, cukurs, olas,
sāls, vanilīna cukurs (cukurs, vanilīna aromatizētājs)

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 350,5kcal/1461kJ, tauki 23,0g,

tostarp piesātinātās taukskābes 12,0g, ogļhidrāti 28,8g,
tostarp cukuri 14,0g, olbaltumvielas 7,1g, sāls 0,1g

13

2,05€
0,85 €

MINI
KŪCIŅAS
Zefīra groziņš
SASTĀVS

gab. 30 g

Cukurs, lielogu dzērveņu ievārījums (lielogu dzērvenes,

cukurs), lielogu dzērveņu sula, kviešu milti, sviests,

0,95 €

vanilīna cukurs (cukurs, vanilīna aromatizētājs),

sukādes, olas, saldais krējums, cepamais pulveris

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 302,7kcal/1274kJ, tauki 10,5g,

tostarp piesātinātās taukskābes 6,3g, ogļhidrāti 48,5g,
tostarp cukuri 36,1g, olbaltumvielas 3,5g, sāls 0,0g

Augļu groziņš
SASTĀVS

gab. 150 g / 32 g

Kviešu milti, sviests, svaigi augļi, cukurs, konservēti
persiki, ūdens, piens, Clarissimo želeja, saldais

2,85 €
0,80 €

krējums, tumšā šokolāde, olas, vanilīna cukurs (cukurs,

vanilīna aromatizētājs), cepamais pulveris

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 268kcal/1121kJ, tauki 14,1g, tostarp
piesātinātās taukskābes 8,4g, ogļhidrāti 32,5g,

tostarp cukuri 20,4g, olbaltumvielas 2,7g, sāls 0,0g

Vecrīga
SASTĀVS

gab. 60 g

Putukrējums, biezpiens, cukurs, kviešu milti, sviests,

vanilīna cukurs (cukurs, vanilīna aromatizētājs), olas,
sāls

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 268,1kcal/1123kJ, tauki 13,3g,
tostarp piesātinātās taukskābes 10,5g, ogļhidrāti

29,2g, tostarp cukuri 17,6g, olbaltumvielas 8,0g, sāls
0g
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1,06 €

MINI
KŪCIŅAS
Mini Pavlova
3,95 €

SASTĀVS:

gab.

110 g

Zemenes, mellenes, putukrējums, pūdercukurs, olas,

Clarissimo želeja, lazdu rieksti, kartupeļu ciete, cukurs,
etiķis, vanilīna cukurs (cukurs, vanilīna aromatizētājs)

100G PRODUKTA SATUR:
Enerģētiskā vērtība 254,1kcal/1062kJ, tauki 14,6g,

tostarp piesātinātās taukskābes 7,0g, ogļhidrāti 26,9g,
tostarp cukuri 20,7g, olbaltumvielas 3,7g, sāls 0,0g

Mini jogurta kūciņa
0,60 €

SASTĀVS:

gab.

28 g

Jogurts, saldais krējums, cukurs, svaigi augļi, olas,

saldētas avenes, putukrējuma stabilizators, augļu želeja,
lielogu dzērveņu ievārījums (lielogu dzērvenes,

cukurs), kviešu milti, Clarissimo želeja, kviešu ciete,

želatīns, ruma aromatizētājs, vanilīna cukurs (cukurs,
vanilīna aromatizētājs)

100G PRODUKTA SATUR:
Enerģētiskā vērtība 174,1kcal/732kJ, tauki 6,5g,

tostarp piesātinātās taukskābes 3,8g, ogļhidrāti 15,9g,
tostarp cukuri 10,9g, olbaltumvielas 13,0g, sāls 0,1g

Mini šokolādes kūciņa
1,40 €

SASTĀVS:

gab.

50 g

Sviests, pūdercukurs, piens, kakao pulveris, cukurs,

olas, kviešu milti, tumšā šokolāde, lielogu dzērveņu

ievārījums (lielogu dzērvenes, cukurs), lielogu dzērveņu
sīrups, sāls, vanilīna cukurs (cukurs, vanilīna aromatizētājs), soda, ruma aromatizētājs

100G PRODUKTA SATUR:
Enerģētiskā vērtība 175,5kcal/742kJ, tauki 3,2g,

tostarp piesātinātās taukskābes 1,6g, ogļhidrāti 32,8g,
tostarp cukuri 26,5g, olbaltumvielas 3,9g, sāls 0g
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RULETES
Ievārījuma rulete
SASTĀVS

kg

Lielogu dzērveņu ievārījums (lielogu dzērvenes,
cukurs), olas, cukurs, kviešu milti, kviešu ciete

17,50 €

(kviešu graudi), pūdercukurs, vaniļas cukurs

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 283kcal/1194kJ, tauki 7g,

tostarp piesātinātās taukskābes 2,3g, ogļhidrāti 48g,
tostarp cukuri 10g, olbaltumvielas 7g, sāls 0,5g

Aveņu rulete
SASTĀVS

kg

Saldais krējums, cukurs, kviešu milti, olas,

lielogu dzērveņu sula, kviešu ciete, putukrējuma

16,00 €

stabilizators, lielogu dzērveņu sukādes, avenes, olas,
ūdens, vanilīns, Clarissimo želeja, pārtikas krāsa
beta karotīns E160

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 219,1kcal/916kJ, tauki 12g,

tostarp piesātinātās taukskābes 7,1g, ogļhidrāti 24,5g,
tostarp cukuri 18g, olbaltumvielas 3,2g, sāls 0g

Ogu rulete
SASTĀVS

kg

Ogas, cukurs, piens, kviešu milti, olas, kviešu

ciete, vanilīns, kanēlis, pārtikas krāsa beta karotīns
E160, pūdercukurs

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 194,2kcal/821kJ, tauki 3,1g,

tostarp piesātinātās taukskābes 0,9g, ogļhidrāti 37,1g,
tostarp cukuri 28,1g, olbaltumvielas 4,5g, sāls 0,1g
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16,00 €

Ogu
rulete

KLIŅĢERI
Kliņģeris ar augļiem
SASTĀVS

kg

Kviešu milti, žāvēti augļi, svaigi augļi, olas, cukurs, sviests,
konservēti persiki, eļļa, ūdens, marmelāde, vārītā

11,95 €

krēma pulveris, piens, rabarberu sīrups, Clarissimo

želeja, kanēlis, presētais raugs, sāls, vanilīna cukurs

(cukurs, vanilīna aromatizētājs)

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 284,9kcal/1197kJ, tauki 10,9g,

tostarp piesātinātās taukskābes 4,1g, ogļhidrāti 43,3g,
tostarp cukuri 24,4g, olbaltumvielas 3,3g, sāls 0g

Kliņģeris tradicionālais
SASTĀVS

kg

Kviešu milti, žāvēti augļi, olas, cukurs, sviests, eļļa,

ūdens, marmelāde, vārītā krēma pulveris, piens,

11,00 €

rabarberu sīrups, Clarissimo želeja, kanēlis, presētais
raugs, sāls, vanilīna cukurs (cukurs, vanilīna
aromatizētājs)

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 352,2kcal/1481kJ, tauki 12,8g,

tostarp piesātinātās taukskābes 5,1g, ogļhidrāti 55,0g,
tostarp cukuri 30,7g, olbaltumvielas 4,2g, sāls 0g

Kliņģeris ar sukādēm
SASTĀVS

kg

Kviešu milti, sukādes, piens, ūdens, olas, cukurs,
sviests, vārītā krēma pulveris, rabarberu sīrups,

presētais raugs, sāls

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 276kcal/1165kJ, tauki 6,4g, tostarp
piesātinātās taukskābes 3,7g, ogļhidrāti 50,6g,

tostarp cukuri 27,1g, olbaltumvielas 4,1g, sāls 0,1g
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11,50 €

Kliņģeris
ar augļiem

KUKULĪŠI
Kanēļa štricele
SASTĀVS

gab. 500 g

Kviešu milti, cukurs, olas, eļļa, žāvēti augļi, sviests,

kanēlis, ūdens, vārītā krēma pulveris, piens, rabarberu

4,50 €

sīrups, presētais raugs, sāls

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 359,1kcal/1509kJ, tauki 14,0g,

tostarp piesātinātās taukskābes 4,4g, ogļhidrāti 53,5g,

tostarp cukuri 25,3g, olbaltumvielas 4,8g, sāls 0g

Svētku kukulītis ar
marmelādi
SASTĀVS

gab. 500 g

Kviešu milti, pūdercukurs, marmelāde, kanēlis, olas,

cukurs, ūdens, sviests, žāvēti augļi, eļļa, vārītā krēma

pulveris, piens, rabarberu sīrups, presētais raugs, sāls,

vanilīna cukurs (cukurs, vanilīna aromatizētājs)

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 358,4kcal/1505kJ, tauki 14,7g,

tostarp piesātinātās taukskābes 5,5g, ogļhidrāti 52,3g,
tostarp cukuri 25,3g, olbaltumvielas 4,2g, sāls 0g
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4,50 €

Kukulītis ar
rozīnēm

PLĀTSMAIZES
Rabarberu krējuma
plātsmaize
SASTĀVS

gab. 90 g

Kviešu milti, ogas, cukurs, sviests, vārītā krēma

pulveris, kanēlis, saldais krējums, eļļa, piens, vanilīna

2,00 €

cukurs (cukurs, vanilīna aromatizētājs), lielogu

dzērveņu sīrups (lielogu dzērvenes, cukurs), sāls, olas,
presētais raugs

1 00G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 297,9kcal/1253kJ, tauki 10,7g,

tostarp piesātinātās taukskābes 6,5g, ogļhidrāti 47,6g,
tostarp cukuri 26,3g, olbaltumvielas 2,9g, sāls 0,1g

Biezpiena plātsmaize
ar dzērvenēm
SASTĀVS

gab. 125 g

Biezpiens, kviešu milti, olas, cukurs, piens, sviests,

skābais krējums, žāvēti augļi, lielogu dzērveņu ievārījums

1,80 €

(lielogu dzērvenes, cukurs), Clarissimo želeja, lielogu

dzērveņu sukādes, biezpiena uzlabotājs, kviešu ciete,

eļļa, saldais krējums, lielogu dzērveņu sīrups, vanilīna

cukurs (cukurs, vanilīna aromatizētājs), cepamais pulveris

1 00G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 215,2kcal/904kJ, tauki 8,0g,

tostarp piesātinātās taukskābes 4,5g, ogļhidrāti

27,3g, tostarp cukuri 19,8g, olbaltumvielas 8,6g, sāls
0,1g

Biezpiena plātsmaize
SASTĀVS

gab. 125 g

Biezpiens, kviešu milti, olas, cukurs, piens, sviests,
skābais krējums, žāvēti augļi, lielogu dzērveņu

ievārījums (lielogu dzērvenes, cukurs), Clarissimo

želeja, biezpiena uzlabotājs, kviešu ciete, eļļa, saldais
krējums, lielogu dzērveņu sīrups, vanilīna cukurs

(cukurs, vanilīna aromatizētājs), cepamais pulveris

1 00G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 216,6kcal/910kJ, tauki 7,9g,

tostarp piesātinātās taukskābes 4,5g, ogļhidrāti 27,8g,
tostarp cukuri 19,9g, olbaltumvielas 8,5g, sāls 0,1g
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2,00 €

PLĀTSMAIZES
Augļu plātsmaize ar
drumstalām

1,80 €

SASTĀVS

gab. 110 g

Ogas, cukurs, kviešu ciete, sviests, ūdens, vārītā

krēma pulveris, saldais krējums, vanilīna cukurs

(cukurs, vanilīna aromatizētājs), kanēlis, cepamais
pulveris, olas

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 249,9kcal/1049kJ, tauki 10,0g,

tostarp piesātinātās taukskābes 6,3g, ogļhidrāti 37,6g,
tostarp cukuri 22,0g, olbaltumvielas 2,3g, sāls 0g

Augļu - krējuma
plātsmaize

1,80 €

SASTĀVS

gab. 100 g

Ogas, skābais krējums, cukurs, vārītā krēma pulveris,
kviešu milti, sviests, Clarissimo želeja, saldais

krējums, ūdens, eļļa, lielogu dzērveņu sīrups, piens,
vanilīna cukurs (cukurs, vanilīna aromatizētājs),

cepamais pulveris, kanēlis, olas, sāls, presētais raugs

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 211,6kcal/886kJ, tauki 11,1g,

tostarp piesātinātās taukskābes 6,7g, ogļhidrāti 25,3g,
tostarp cukuri 17,1g, olbaltumvielas 2,6g, sāls 0,1g
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SMALKMAIZĪTES
Kanēļmaizītes

Smalkmaizīte ar ogām
un vārīto krēmu
SASTĀVS

gab. 80 g

Saldētas ogas, kviešu milti, cukurs, olas, piens, sviests,

raugs, rabarberu sīrups, vanilīna cukurs (cukurs, vanilīna

1,05 €

aromatizētājs), eļļa, kanēlis, ruma aromatizētājs

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 264,0kcal/1114kJ, tauki 6,3g,

tostarp piesātinātās taukskābes 2,6g, ogļhidrāti

47,3g, tostarp cukuri 21,2g, olbaltumvielas 4,7g, sāls
0g

Smalkmaizīte ar
biezpienu un rozīnēm
SASTĀVS

gab. 85 g

Biezpiens, kviešu milti, cukurs, žāvēti augļi, eļļa, kviešu
ciete, sviests, olas, vanilīna cukurs (cukurs, vanilīna

1,05 €

aromatizētājs), piens, lielogu dzērveņu sīrups, presētais
raugs, sāls

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 281,1kcal/1183kJ, tauki 9,0g,

tostarp piesātinātās taukskābes 1,7g, ogļhidrāti 39,4g,
tostarp cukuri 15,9g, olbaltumvielas 10,6g, sāls 0,1g

Kanēļmaizīte
SASTĀVS

gab. 70 g

Kviešu milti, cukurs, ūdens, lielogu dzērveņu sīrups,

vārītā krēma pulveris, sviests, eļļa, piens, kanēlis, olas,
presētais raugs, sāls

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 340,9kcal/1436kJ, tauki 10,0g,

tostarp piesātinātās taukskābes 5,2g, ogļhidrāti 59,0g,
tostarp cukuri 34,6g, olbaltumvielas 3,6g, sāls 0,1g
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1,05 €

SMALKMAIZĪTES
Karameļu
smalkmaizīte

1,07 €

SASTĀVS

gab. 70 g

Kviešu milti, vārīts karamelizēts iebiezināts piens ar

cukuru, fondants, piens, rieksti, sviests, ūdens, cukurs,
eļļa, vārītā krēma pulveris, lielogu dzērveņu sīrups,
presētais raugs, sāls, olas

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 353,6kcal/1479kJ, tauki 18,6g,

tostarp piesātinātās taukskābes 6,8g, ogļhidrāti 40,6g,
tostarp cukuri 13,8g, olbaltumvielas 5,9g, sāls 0g

Kafijas
smalkmaizīte

1,05 €

SASTĀVS

gab. 90 g

Kviešu milti, ūdens, ogas, vārītā krēma pulveris,

sviests, olas, cukurs, piens, eļļa, lielogu dzērveņu
sīrups, presētais raugs, sāls

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 276,5kcal/1160kJ, tauki 12,3g,

tostarp piesātinātās taukskābes 5,1g, ogļhidrāti 37,1g,
tostarp cukuri 11,8g, olbaltumvielas 4,3g, sāls 0,1g

Smalkmaizīte
ar aprikozi

1,05 €

SASTĀVS

gab. 75 g

Kviešu milti, ūdens, konservēti persiki, cukurs, vārītā

krēma pulveris, sviests, piens, lielogu dzērveņu sīrups,
Clarissimo želeja, presētais raugs, olas, sāls

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 268,2kcal/1125kJ, tauki 11,9g,

tostarp piesātinātās taukskābes 1,9g, ogļhidrāti 36,8g,
tostarp cukuri 13,9g, olbaltumvielas 3,5g, sāls 0,1g
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SMALKMAIZĪTES
Biezpiena radziņš
SASTĀVS

gab. 60 g

Kviešu milti, biezpiens, cukurs, sviests, eļļa, soda, sāls,

1,05 €

olas, vanilīna cukurs (cukurs, vanilīna
aromatizētājs)

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 308,5kcal/1295kJ, tauki 12,7g,
tostarp piesātinātās taukskābes 6,9g, ogļhidrāti

38,4g, tostarp cukuri 17,2g, olbaltumvielas 10,2g, sāls
0,1g

Siera radziņš
SASTĀVS

gab. 70 g

Kviešu milti, siers, olas, majonēze, sēklas, cukurs, eļļa,
piens, rabarberu sīrups, presētais raugs, sāls

1,15 €

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 371,2kcal/1550kJ, tauki 22,4g,

tostarp piesātinātās taukskābes 10,2g, ogļhidrāti 31,3g,
tostarp cukuri 4,8g, olbaltumvielas 11,0g, sāls 1,2g

Siera smalkmaizīte
SASTĀVS

gab. 55 g

Kviešu milti, eļļa, majonēze, siers, cukurs, sviests,

piens, svaigais siers, rabarberu sīrups, raugs, sāls

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 400,2kcal/1670kJ, tauki 24,8g,

tostarp piesātinātās taukskābes 10,5g, ogļhidrāti 34,7g,
tostarp cukuri 5,3g, olbaltumvielas 9,7g, sāls 1,0g
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1,10 €

RAUŠI
Siera rauši
SASTĀVS

kg

Kviešu milti, siers, olas, majonēze, sviests, sēklas,
cukurs, eļļa, piens, rabarberu sīrups, presētais

20,80 €

raugs, sāls

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 368,9kcal/1540kJ, tauki 22,6g,

tostarp piesātinātās taukskābes 10,2g, ogļhidrāti 30,2g,
tostarp cukuri 4,6g, olbaltumvielas 11,2g, sāls 1,2g

Rauši ar kūpinājumu
SASTĀVS

kg

Kviešu milti, kūpināta gaļa, eļļa, sviests, svaigais siers,
kaltēti sīpoli, olas, cukurs, piens, lielogu dzērveņu

19,45 €

sīrups, piens, ķimenes, presētais raugs, sāls

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 417,8kcal/1740kJ, tauki 28,1g,
tostarp piesātinātās taukskābes 8,7g, ogļhidrāti

33,6g, tostarp cukuri 6,2g, olbaltumvielas 7,6g, sāls
0,6g

Krabju rauši
SASTĀVS

kg

Kviešu milti, krabju nūjiņas, eļļa, olas, sviests,

majonēze, cukurs, sēklas, piens, presētais raugs,
lielogu dzērveņu sīrups, sāls

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 368,9kcal/1539kJ, tauki 22,9g,

tostarp piesātinātās taukskābes 6,5g, ogļhidrāti 34,1g,
tostarp cukuri 5,1g, olbaltumvielas 6,7g, sāls 0,3g
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15,80 €

PĪRĀDZIŅI
Buljona pīrāgi
1,29 €

0,85 €

SASTĀVS

gab.

50 g / 25 g

Cūkgaļas kotlešu masa, kviešu milti, sviests, ūdens,
kaltēti sīpoli, olas, sāls, saldais krējums

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 329kcal/1375kJ, tauki 18,4g,

tostarp piesātinātās taukskābes 11,4g, ogļhidrāti 28,6g,
tostarp cukuri 2,3g, olbaltumvielas 12,3g, sāls 0,0g

Pīrādziņi ar kūpinājumu
0,60 €
0,49 €

SASTĀVS

gab.

30 g / 17 g

Kviešu milti, kūpināta gaļa, sīpoli, eļļa, olas, cukurs,
piens, sviests, presētais raugs, sāls

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 397,4kcal/1658kJ, tauki 24,6g,
tostarp piesātinātās taukskābes 5,0g, ogļhidrāti

35,6g, tostarp cukuri 6,5g, olbaltumvielas 8,4g, sāls 0,9g

Krabju pīrāgs
0,95 €
0,65 €

SASTĀVS

gab.

35 g / 15 g

Kviešu milti, krabju nūjiņas, eļļa, olas, sviests,
majonēze, piens, presētais raugs, sāls

100G PRODUKTA SATUR
Enerģētiskā vērtība 335,7kcal/1402kJ, tauki 19,7g,
tostarp piesātinātās taukskābes 6,5g, ogļhidrāti

32,2g, tostarp cukuri 4,9g, olbaltumvielas 7,4g, sāls
0,5g
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Gardas kūkas, kliņģeri
un smalkmaizītes
ZVANI, UZKLAUSĪSIM TAVU PASŪTĪJUMU:

+371 29100280
PASŪTĪJUMUS VARI IZŅEMT:
Inčukalnā, Atpūtas parkā RĀMKALNI
Rīgā:
• veikals DEPO, Krasta iela 36
• veikals DEPO, Siguldas šoseja 6
• veikals SKY, Siguldas šoseja 8

Katalogu e-vidē meklē šeit >>
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