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27.-28.AUGUSTS

TALSI
deviņu pakalnu pilsēta, kuras klusās, bruģētās ieliņas, vecie
koka nami un sendienās iekoptie parki lieliski sadzīvo ar
nākotni, kas jaušama bērnu čalās, auto dunā, namu fasādēs.
Pakalnos pavasaros zied ābeles, vasaras vidū plūst mūzikas
skaņas Talsu pilsētas svētkos un Dižmāras gadatirgū,
rudeņos tos pārklāj raibas lapu seģenes, un ziemā sniega
pārslas spēlē paslēpes…. Varbūt tādēļ Talsi ir mākslinieku un
mūziķu loloti – neskaitāmos mākslas darbos iemūžināti un
dziesmās apdziedāti.

SABILE  
ir neliela, romantiska mazpilsētiņa, kas atrodas Abavas upes
senlejas skaistākajā posmā Talsu novada dienvidu daļā.
Pilsētai nenoliedzami piemīt savs šarms – cauri plūstošā
Abavas upe, mazās ieliņas. Plašais un interesantais tūrisma
piedāvājums uz šejieni ik vasaru vilina daudzus
apmeklētājus. Kad esi izgaršojis Sabili dodies uz Talsu pusi.

VALDEMĀRPILS
Kurzemes mazpilsētiņa, kura nes Latvijas dižgara
K.Valdemāra vārdu lēni un rimti savas dienas vada Sasmakas
ezera krastā. Valdemārpils bijusi multikulturāla pilsēta, par
to liecina pilsētas mazās, līkumotās ieliņas un arhitektūra.
Vasarā pludmali piepilda jautrās bērnu un atpūtnieki čalas,
kuri bauda atpūtu un sporta aktivitātes. bet pilsēta smaržo
pēc liepām, jo pie muižas atrodas Baltijā resnākā liepa - Elku
liepa.



KO APMEKLĒT? 

INTERAKTĪVS 
PIEDZĪVOJUMS

KĀJĀMGĀJĒJIEM TALSOS

INTERAKTĪVS
PIEDZĪVOJUMS
AUTOBRAUCĒJIEM
TALSU NOVADĀ



27. AUGUSTS

MUIŽAS RESTORĀCIJA 
TIŅĢERES MUIŽĀ

ĒDIENKARTE

Tiņģeres “muižas restorācijā” tiks piedāvāti ēdieni, ko iedvesmojušas receptes no senām 
pavārgrāmatām, kā arī kādi saldie ēdieni. Ēdienkartē būs iekļauts arī ēdieni no sezonālajiem 

un vietējās piemājas saimniecībās audzētiem tomātiem un ķiplokiem. Šī gada jaunums – 
būs iespēja baudīt vegānos ēdienus, kurus piedāvās Lāsma Miščenko-Pūpe.

“Jūliusa kabači”
“Jaunie zemesāboli ar gaļas vai 
gaileņu zosti”
“Pildīti cepti tomāti”
“Pēterburgas pankoki”
“Karaļa zupa”
“Rīsu zupa ar dārzeņiem un 
parmezāna sieru pāri”
“Mušeļu zupa”
“Freileņu deserts”
“Melleņu saldā zupa”
“Melnās maizes tarte”
Kafija, kakao, tēja, ūdens

IZKLAIDE
iespēja apskatīt muižu
senas spēles
pārģērbšanās stilizētos 19.gs. 
tērpos
spiedogu darbnīca bērniem

GPS: 57.449949, 22.526134

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

“Pils”, Tiņģere, 
Īves pagasts
T.26324662
E-pasts: 
baiba.kalna@talsi.lv

Tiņģeres muiža
Skaidrā 
naudā

CENU 
AMPLITŪDA
1 - 10 EUR

27. augusts 
no 12.00 līdz 19.00

Nav nepieciešama iepriekšēja rezervācija

SAIMNIECE 
Tiņģeres muiža
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27. AUGUSTS

ŠPILKUMS

ĒDIENKARTE

Svaigā gaisā garšo VISS! 
Labi paēst! Labi atpūsties! Labi kopā uzdziedāt! Kopā labi padarboties!

“Zirņu dancis ar speķi” 

“Strebeklītis”
Pašu cepta maize
“Mākoņi mellenēs” 

       (šķelto zirņu – kartupeļu               
       biezputra ar speķa mērci)

IZKLAIDE
Radošās darbnīcas (spārītes, 
sapņu ķērāji, trauku māksla)
Spāres muižas un parka apskate
“Laimes aka”
15.00 

No 12.00 līdz 15.00 

      Māsu Legzdiņu koncerts
      “Atgriešanās pie saknēm”
       Ieeja: 2 EUR

      Izjādes ar zirgiem - 3 EUR

GPS: 57.211144, 22.287354

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

“Spāres muiža”, 
Ģibuļu pagasts
T.28620076
E-pasts:
tabitaspare@inbox.lv

Spāres muiža
Skaidrā 
naudā

CENU 
AMPLITŪDA
1 - 6 EUR

27. augusts 
no 12.00 līdz 18.00

Vēlama iepriekšēja pieteikšanās
līdz 25.augustam

SAIMNIEKI 
Spāres muiža

PAPILDUS IESPĒJAS
iespēja iegādāties darinājumus 
no koka
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27. AUGUSTS

DIŽKOKI

ĒDIENKARTE

Valdemārpils mazpulcēni aicina uz mazpulcēnu izaudzēto dārzeņu tirdziņu un baudīt uz 
dzīvas uguns gatavotu zupu. Varēs iegādāties mazpulcēnu ceptu ābolmaizi, gaileņu mērci 
ar ceptiem kartupeļiem. Būs iespēja pašiem gatavot uz ugunskura ceptus lazdu hotdogus.

Uz ugunskura vārīta zupa
Gaileņu mērce ar ceptiem
cūkrāceņiem
Lazdu hotdogi
Melleņu saldās klimpas
Ogu morss

IZKLAIDE
12.00 – 15.00 iespēja apgūt
prasmi staigāt uz koka kājām
Dižkoku apskate
Saulespuķu parāde
Āra spēles

GPS: 57.118412, 22.748152 

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

Robežnieki
Ārlavas pagasts
T.28652835
E-pasts: 
anda135@inbox.lv

Valdemārpils mazpulks Skaidrā 
naudā

CENU 
AMPLITŪDA
1 - 5 EUR

27. augusts 
no 12.00 līdz 15.00

Nepieciešama iepriekšēja rezervācija
Līdz 26.augustam

SAIMNIEKI 
Jāņa, Emīla, Raita Reiņa Valdemārpils 

mazpulcēnu ģimene

PAPILDUS IESPĒJAS
Mazpulcēnu izaudzēto dārzeņu 
tirdziņš
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27. AUGUSTS

A PILL VĒDER

ĒDIENKARTE

Piedāvājumā gardi, tradicionāli, mājās gatavoti ēdieni, ar ko pamielot savu vēderu sākot no 
zupas, beidzot ar saldo.

Saimnieces firmas ēdiens - 
„Piektdienas zupa”
Kotletes „Kā pa tēva kāzām”
Īsta lauku biezpienmaize

IZKLAIDE
Interesenti varēs apskatīt 
"Radošās istabas" 
darinājumus vai noklausīties 
izzinošu stāstu par māju un 
vietu, kurā atrodamies.

GPS: 57.219432, 22.264247 

PAPILDUS 
IESPĒJAS

Iespēja iegādāties dāvaniņu 
sev vai draugam no pašu 
gatavotiem lietišķās 
mākslas priekšmetiem

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

„Grīnfeldi”, Spāre, 
Ģibuļu pagasts 
T. 27019455
E-pasts: 
santa-santa1@inbox.lv

Zaļie lauki, biedrība

Skaidrā 
naudā

CENU 
AMPLITŪDA
1 - 5 EUR

27. augusts 
no 10.00 līdz 19.00

Vēlama iepriekšēja pieteikšanās

SAIMNIEKI 
Santa Neilande, Aigars Sokolovs
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27. AUGUSTS

BRIEŽI

ĒDIENKARTE

Uz savu Mājas kafejnīcu aicina Felicita ar ģimeni. Piedāvāsim gardu meža gaļas dārzeņu 
zupu, kuru varēs nobaudīt gleznaina skata dīķa malā, kurā zied ūdensrozes.

Briežu gaļas zupa “Karstais 
briedis”
Svaigie salāti “Rudens koks”
Pašu cepta maize ar zaļumu 
sviestu “Grauzdiņruksis”
Mājas kūka “Sapnis vasaras 
naktī”
Sezonas augļu un dārzeņu 
svaigi spiesta sula 
“Ūdenskrituma varavīksne”
Saldētie sulu saldējumi “Tutti 
frutti aukstums”

IZKLAIDE
Makšķerēšana,
Staigāšana ar koka kājām
Spēles bērniem

GPS: 57.438106, 22.607145 

PAPILDUS 
IESPĒJAS

Iespēja iegādāties Mazpulcēnu 
sarūpēto produkciju 
(ievārījumus, dekoratīvos stādus, 
sezonas augļus un dārzeņus)

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

"Brieži”, Anuži, 
Lubes pagasts
T. 20466420
E-pasts: 
davida.ieva@inbox.lv

Ieva Jirgensone

Skaidrā 
naudā

CENU 
AMPLITŪDA
1 - 7 EUR

27. augusts 
no 12.00 līdz 17.00

Vēlama iepriekšēja pieteikšanās

SAIMNIEKI 
Felicita, Kaspars, Ieva
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27. AUGUSTS

ES RAKST' A' ROK'

ĒDIENKARTE

Kaligrāfijas svētki ar dzīvo mūziku, modes skati un pankūku baudīšanu Bruņinieku pilī.

Uz dzīvas uguns ceptas
pankūkas dažādām gaumēm un 
dvēseles noskaņojumiem
Zāļu tējas, garšūdens

IZKLAIDE
Muzikāls priekšnesums no 
Megijas Kristas Strautmanes un 
Edītes Štrausas
Modes skate ar Elvīras Korfs 
šūšanas un hobija akadēmijas 
modeļu 
paraugdemonstrējumiem
Zīmogošana
Kaligrāfijas meistarklase
Ekskursija pils dāmas pavadībā 

GPS: 57.191280, 22.554856

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

“Bruņinieku pils" 
Dižstende
T.26184749
E-pasts:
Iveta.bedrite@inbox.lv

Iveta Bedrīte
Skaidrā 
naudā

CENU 
AMPLITŪDA
2 - 4 EUR

27. augusts 
no 12.00 līdz 17.00

Nav nepieciešama iepriekšēja rezervācija

SAIMNIEKI 
Iveta Bedrīte

PAPILDUS IESPĒJAS
iespēja iegādāties kaligrāfijas 
izstrādājumus un šūšanas 
skoliņas gatavos izstrādājumus, 
Aijas unikālās pankūkas un citi 
mājās cepti labumi, dāvaniņas 
sev un citiem
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27. AUGUSTS

PĻAVMUIŽIŅA

ĒDIENKARTE

Reizi gadā senā Pļavu muiža (Nurmuižas bijusī pusmuiža), kuru ikdienā apdzīvo Pļavu 
bibliotēka un Pļavmuižas saieta nams, pārtop par Mājas kafejnīcu. Ikvienam ir iespēja 

nobaudīt muižas Gaspažas plānās pankūkas, apskatīt muižu un tajā esošās izstādes vai 
vienkārši ļauties lauku mieram un klusumam.

Plānas pankūkas ar ievārījumu 
un saldējumu
Kafija, tēja, limonāde

IZKLAIDE
Meistarklase apsveikuma 
kartiņu gatavošanā
Izstādes – Žaņa Eihvalda 
fotogrāfiju izstāde “Nariņciema 
bilžu meistars”, 
Mākslas studijas “Otiņas” 
gleznu izstāde “Mūzas 
meklējot, par spīti grūtiem 
laikiem”

GPS: 57.249501, 22.870592 

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

Pļavmuižas saieta nams 
“Pļavu skola” 
Laucienes pagasts 
T. 26559775
E-pasts: 
dina.berzina@talsi.lv Skaidrā 

naudā

CENU 
AMPLITŪDA
2 EUR

27. augusts 
no 10.00 līdz 15.00

Nav nepieciešama iepriekšēja rezervācija

SAIMNIECE 
Dina Bērziņa

PAPILDUS 
IESPĒJAS

Amatnieku un mājražotāju 
dižošanās
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27.AUGUSTS

CIPARNĪCA 
TALS’ KERAMIK’

ĒDIENKARTE

Skaista un veselīga ēdiena entuziasti satikušies, lai parādītu vienkārši un skaisti 
pagatavojamu ēdienu receptes no sezonāliem vitējiem produktiem gan savējiem, gan 

tālākiem viesiem.

Ķirbju krēmzupa ar pašu
ceptu maizi
Graudaugu ēdiens no 
sezonāliem vietējiem 
produktiem
Jogurta saldais ēdiens
Tējas dzēriens no 
vietējām pļavām

IZKLAIDE
Iespēja apskatīt 
keramikas darbnīcu

GPS:
57.244706, 22.593775

PAPILDUS 
IESPĒJAS

Māla trauku iegāde 
darbnīcā
Tēju iegāde

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

Lielā iela 30
Talsi
T. 22458389
E-pasts: 
nauris.galvins@gmail.com

Skaidrā 
naudā

CENU 
AMPLITŪDA
5 - 15 EUR

27. augusts 
no  13.00 līdz 19.00

Nav nepieciešama iepriekšēja rezervācija, 
bet porciju skaits ir ierobežots

SAIMNIEKS 
Nauris Galviņš

ciparnica
ciparnica
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27. - 28.AUGUSTS

LĀČPLĒŠI

ĒDIENKARTE
Viss gatavots no mājās audzētiem un pašu gatavotiem produktiem.

Karaliskā baraviku zupa
Saļanka
Tītara sautējums ar 
dārzeņiem
Cūkgaļas ribiņas ar dažādām 
piedevām
Mājas miltu buberts ar 
dzērveņu ķīseli
Zemeņu sambuks
Brūkleņu un dzērveņu 
dzērieni

IZKLAIDE
Mini zoo apskate, 
Rīgas atslēga (no kino filmas 
"Vella Kapli") 
Makšķerēšana
Kuba spēle

GPS: 57.371831, 22.735979 

PAPILDUS 
IESPĒJAS

Lauku olu iegāde

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

Lāčplēši, Nogale
Ārlavas pagasts 
T. 29423474
E-pasts: 
elita_rumba@inbox.lv

Elita Rumba
Skaidrā  
naudā

CENU 
AMPLITŪDA
1.50 - 10 EUR

27. un 28.augusts 
no 12.00 līdz 20.00

Iepriekšēja pieteikšanās 
līdz 25.augustam

SAIMNIECE
Elita Rumba
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27. - 28.AUGUSTS

ALAVERDI

ĒDIENKARTE
Autentiska Gruzijas virtuve.

Hačapuri – gruzīnu maize ar sieru – 10 EUR
Harčo zupa - 6 EUR
Mtsvadi – Šašliks ar dārzeņu salātiem un 2 
veidu mērcītēm - 10 EUR
Čašušuli – gaļas sautējums ar tomātiem un 
garšaugiem. Pasniegts ar gruzīnu maizi – 8 
EUR
Adžapsandali – dārzeņu sautējums ar 
garšaugiem. Pasniedz ar gruzīnu maizi – 
veģetārs ēdiens – 8 EUR
Mājās cepts kārums pie kafijas – kūka vai 
plātsmaize – 4 EUR
Limonādes dažādām gaumēm – no 3 EUR
Kafija, dažādi veidi, sākot no 2 EUR
Tēja - 1 EUR

IZKLAIDE
iespēja iepazīties ar Gruzijas kultūru un mākslu
iepazīties un pagaršot garšvielas, Čačas degustācija

GPS: 57.255314, 22.580097 

PAPILDUS IESPĒJAS
iespēja iegādāties Gruzijas garšvielas
pieejams ēdiens līdzņemšanai

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

Lauku iela 1A, 
Talsi
T. 28342499
E-pasts:
k.vika@inbox.lv Skaidrā  

naudā

CENU 
AMPLITŪDA
1 - 10 EUR

27.augusts no 12.00 līdz 20.00
28.augusts no 12.00 līdz 17.00

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta
līdz 10.augustam

SAIMNIEKI 
Vika un Normunds Kacēviči

Mūsmājas
musmajass

12

https://www.instagram.com/visitsabile/


27. - 28.AUGUSTS

KURTE

ĒDIENKARTE

Jauna pasākumu vieta vecā mājā Talsu vecpilsētas centrā. Darbosies bārs, būs ēdieni un 
veģetāras vai vegāniskas uzkodas.
Sestdien pēc vakariņām - ballīte.

Falafel vrapi (turku zirņi) 
Veģetāras/vegāniskas uzkodas

IZKLAIDE
Muzikālais pavadījums dzīvajā izpildījumā

GPS: 57.245269, 22.596031

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

Baznīcas laukums 3,
Talsi
T. 29753573
E-pasts:
a.svinsters@gmail.com Skaidrā un 

bezskaidrā 
naudā

CENU 
AMPLITŪDA
3 - 10 EUR

27.augusts no 15.00 līdz 00.00
28.augusts no 15.00 līdz 20.00

Nav nepieciešama iepriekšēja rezervācija

SAIMNIEKI 
Armands Svinsters, Yasmin Owrang

KURTE
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27. - 28.AUGUSTS

ES GATAVOJU DĀRZĀ

IZGARŠOŠANAS ĒDIENKARTE

Aizraujošs piedzīvojums, kurā būs iespēja izgaršot 15 dažādas garšu kombinācijas no 
produktiem, kas aug mūsu dārzā vai ir sastopamas tepat mums apkārt. Šajā reizē autores 
savā dārza labumu grozā ir ielikušas – ābolus, smiltsērkšķus, medu, bieti un burkānus, ko 
draudzīgi papildinās ar citiem dārzeņiem, ogām, sieriem, maizi un iespējams viesiem vēl 

neatklātiem dzērienu veidiem.

Ābolu salsas brokastmaize ar sieru
Sāļais ābolu pīrāgs
Ābolu makarūns

Pupiņu pastēte vai cāļu akniņu pastēte ar smiltsērkšķu marmelādi un 
marinētiem redīsiem uz rudzu doniņas
Ilgi sutināta meža cūkgaļa ar tomātu un marinētu smiltsērkšķu salsu
Smiltsērkšķu pavlova
MEDUS
Medus šūnās ar sieru un sezonas ogām
Rudens dārzeņu krēmzupa ar griķu – medus granolu
Medus kūka

ĀBOLI

SMILTSĒRKŠĶI

Biešu humuss ar baziliku, marinētu fetas 
sieru uz graudmaizītes
Marinētu biešu un rudens dārzeņu 
kārtojums ar siera bumbiņām
Biešu braunijs

Burkānu smēriņš uz graudmaizītes ar 
sīkzaļumu salātiem 
Burkānu raibie salāti ar skābeņu pesto
Burkānu mafins ar krēmsieru

Ūdens, tēja, dažādu garšu probiotiskie 
dzērieni
Dažādi marinējumi, dārzeņu un ogu 
čipsi, ja ezers būs labvēlīgs, tad pašmāju 
kūpinātā zivtiņa

BIETES

BURKĀNI

PAPILDUS OPCIJAS
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27. - 28.AUGUSTS

ES GATAVOJU DĀRZĀ

GPS: 57.374590, 22.589749
PAPILDUS IESPĒJAS

iegādāties medu, tējas, priežu 
čiekuru sīrupu, mājas vīnu, 
garšvielas un kaltētas ogas un 
dārzeņus (pārsvarā visu to, ko 
izmantosim gatavošanā)

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

Baumaņu iela, Valdemārpils
GPS: 57.374026, 22.602324
T. 29255837
E-pasts:
esgatavoju@gmail.com Skaidrā  naudā 

vai ar 
pārskaitījumu

CENU 
AMPLITŪDA
Izgaršošanas ēdienkarte 
27 EUR

27.augusts 12.00 un 16.00
28.augusts 12.00 un 16.00
(2 stundas vienai grupai)

Iepriekšēja pieteikšanās 
obligāta

SAIMNIECE
Karīna Leinberga - Lemberga

es.gatavoju 
es.gatavoju 

IZKLAIDE
Apmeklējuma laikā būs iespēja 
nokļūt vēl nebijušā apzinātā 
sajūtu piedzīvojumā
Ieklausīties, vērot, smaržot, 
sajust un izgaršot to, ko mēs 
varam atrast dārza dobēs, ogu
krūmos, augļu kokos vai 
sanošā bišu stropā. Viesus 
sagaidīs un ar saviem 
pieredzes stāstiem dalīsies - 
dārza saimniece un ēdienu 
autore Karīna Leinberga – 
Lemberga, desertu meistare 
Ieva Eizenberga, garšaugu un 
dabas dobes pārzinātāja Sanija 
Spole un Dace Kalsere, kas zina 
kā enerģētiski ēdienu uzlādēt, 
lai tas darītu mūs laimīgus
Pasākuma ilgums ~2h
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27. - 28.AUGUSTS

NR. 33

ĒDIENKARTE

Ģimenes uzņēmums , kas saimnieko Talsu vecpilsētā no kura paveras skats un vienu no 
visgleznainākajām vietām Latvijā- Talsu ezeru un Pilskalnu.

Uzkodu plate “Mazā Itālija Talsos” 
(kruasāni, siers Toskānas 
garšvielās, picmaizītes, saldējums,
kafija, “Abavas” sidrs)
Uzkodu grozs “Uznes mani 
Pilskalnā” (dzēriens pēc izvēles, 
dažādu veidu sieri, uzkodas, 
pašcepta maizīte, brovniju 
cepumi)

IZKLAIDE
Katamarānu un laivu noma. 
Iespēja ēdienus baudīt uz Talsu 
ezera
Nakšņošanas iespējas

GPS: 57.244146, 22.594368 

PAPILDUS 
IESPĒJAS

Iespēja iegādāties cepumus 
un kūciņas

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

Lielā iela 33, Talsi, piebraukšana 
no Talsu ezera puses
T. 27511117
E-pasts: 
Nr.33nams@gmail.com Skaidrā un 

bezskaidrā 
naudā

CENU 
AMPLITŪDA
5 - 35 EUR

27.  un 28. augusts 
no  10.00 līdz 23.00

Vēlama iepriekšēja rezervācija
Līdz 25.augustam

SAIMNIECE 
Katrīna Kļimovska

Nr.33
nr.33nams

16



27. - 28.AUGUSTS

MUIŽAS STALLIS

ĒDIENKARTE

Kultūrvēsturiskā ēka - bijušais Nogales muižas stallis tiek izmantota kā kultūrtelpa radošu 
publisku un izklaides pasākumu norisēm. Mājas kafejnīcu dienās piedāvāsim programmu 

“Trīs vienā”, kurā paredzēts apvienot gastronomisku, estētisku un vizuālu baudījumu.

Ābolu plātsmaize ar melnā 
plūškoka ievārījumu 
Melnā plūškoka ogu dzēriens, 
kafija, tēja, sīki našķi

IZKLAIDE
Gleznu izstāde, 
Rotu izgatavošanas pamati, 
Rokdarbu tehnikas 
demonstrācija

GPS: 57.370123, 22.735380

PAPILDUS 
IESPĒJAS

Iespēja iegādāties  melnā 
plūškoka ogu sulu, ievārījumu.
Iespēja iegādāties gleznas, 
grafikas darbus suvenīru 
formātā, dizaina rotas lietas - 
auskarus, piespraudes 

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

Nogales Tautas nams,
Nogale, Ārlavas pagasts, 
T. 29424664
E-pasts: 
ali.artland@gmail.com

Skaidrā 
naudā

CENU 
AMPLITŪDA
Ziedojums ēkas 
attīstībai

27. augusts no  11.00 līdz 18.00
28.augusts no 11.00 līdz 17.00

Grupām, lielākām par 6 personām, 
pieteikšanās vēlama vismaz dienu iepriekš 

SAIMNIECE 
Alise Landsberga

ali.artland
www.aliartland.lv
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27. - 28.AUGUSTS

VĪGRIEŽU VĪNOGAS

ĒDIENKARTE

Vīgriežu saimniecība ir vieta, kur saimnieko liela ģimene. Lai arī ikdienā katrs ir citā vietā, 
tomēr sanākot kopā ir jūtams ģimenes spēks.Pateicoties tam katrs viesis sajūt mīlestību un 

pilnīgu brīvības sajūtu. Šajā vietā ir miers, kas ikdienā mēdz pazaudēties.

Pašu cepta maize ar 
dažādām svaigi gatavotām 
mērcītēm 
Gambijas jēra sautējums
Biezpiena krēms ar svaigu 
ogu mērci

IZKLAIDE
Stāsts par saimniecību un 
vīnogu dārza izveidi, dažādu 
vīnogu degustācija, vīnogu 
produkcijas degustācija

GPS:
57.299328, 22.563107

PAPILDUS 
IESPĒJAS

 svaigus dārza labumus
 zāļu tējas
 pašu taisītas vilnas ziepes

Līdzņemšanai varēs iegadāties: 

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

Vīgrieži, 
Valdgales pagasts 
T. 29181180
E-pasts: 
iksankos@inbox.lv

Vīgriežu vīnogas
Skaidrā un 
bezskaidrā 
naudā

CENU 
AMPLITŪDA
1 - 10 EUR

27.augusts no 12.00 līdz 22.00
28.augusts no 12.00 līdz 16.00

Grupām ar 6 vai vairāk viesiem vēlama 
iepriekšēja pieteikšanās līdz 26.augustam 

SAIMNIEKI 
Sanita un Oskars Kadakovski
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ĒDIENKARTE

GPS: 57.045594, 22.572092

27. - 28.AUGUSTS

SABILE BURBUĻO
Visu vasaru Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrā izstādīta izstāde “Sabile burbuļo”, 

kuras laikā laikmetīga instalācijas veido burbuļu skaņas no vīna rūgšanas procesa. Ar mājas 
kafejnīcu dienu noslēgsies izstāde un tajā piedāvāsim mākslas radītā procesa rezultātu ar 

piedevām.

Dionīsa mīlas dzēriens 
pieaugušajiem
Dzēriens tiem, kam nav 18
Abavas senlejas aukstā 
tomātu zupa ar baziliku 
šotiņā
Pašu cepta brusketa ar 
mango salsu un gliemjiem 
vīna mērcē
Sāļais groziņš ar zemeņu- 
rabarberu čilli džemu un 
Birznieku putotu kazas 
sieru
Bezē gliemezītis ar 
maskarpones krēmu un 
vietējām sezonas ogām

IZKLAIDE
Izstādes ”Sabile burbuļo” 
noslēgums ar mākslinieku 
+K+M+B apvienības 
performanci 

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

Strautu iela 4, 
Sabile
T. 27841827
E-pasts: 
tic.sabile@talsi.lv

SabilesMKTC
Skaidrā 
naudā

CENU 
AMPLITŪDA
10 - 15 EUR

27.augusts no 12.00 līdz 17.00
28.augusts no 12.00 līdz 16.00

Nav nepieciešama iepriekšēja rezervācija

SAIMNIEKI 
Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centra kolektīvs, 

kontaktpersona Dace Leja

visitsabile
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ĒDIENKARTE

GPS: 57.252665, 22.620322

27. - 28.AUGUSTS

MEŽA GARS
Aicinām apmeklēt labiekārtotās augu un dzīvnieku takas atpūtas vietā „Rīti”, kuras vijās 

cauri Talsu pauguraines mežiem, pļavām un ielejām. Pievērsīsimies meža tematikai, plašāk 
izzinot mūsmāju meža mistērijas un piedāvājot meklēt meža garu, ne tikai dabas takās, bet 

arīdzan caur dažādiem ēdieniem, kuru tapšanu iedvesmojušas gan dabas gādātās meža 
veltes, gan mūsu dārzā izaudzētais.

Liesmojošās pankūkas
Tomātu biezzupa
Vegānā šokolādes-biešu kūka
Sklandrauši
Pasta ar gailenēm
Ratatujs
Bezē rulete
Trejkrāsu salāti
Brūkleņu tiramisu
Dzērieni (zāļu tējas, kafija u.c.)

IZKLAIDE
Lēnas un nesteidzīgas pastaigas 
dabā, kas rod iespēju mācīties 
ieklausīties, saredzēt un saprast
Spēles visai ģimenei
Piedāvājam izmantot volejbola un 
minifutbola laukumus (vēlams 
pieteikt iepriekš)
Iespēja doties ātrā sportiskā pastaigā 
vai skrējienā arī pa trešo lielāko loku – 
sporta trasi.

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

 “Rīti”
Laidzes pagasts
T. 29360187
E-pasts: 
artuuursliepins@gmail.com

Kurzemes atauga 
Skaidrā 
naudā

CENU 
AMPLITŪDA
10 - 20 EUR

27.un 28. augusts 
no 12.00 līdz 20.00

Vietu skaits ierobežots. 
Vēlama iepriekšēja pieteikšanās
Līdz 26.augustam

SAIMNIEKS 
Artūrs Liepiņš
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ĒDIENKARTE

GPS:
57.371715, 22.527807 

27. - 28.AUGUSTS

LAUMIŅU ĶĒĶIS
Uz dzīvās uguns gatavots ēdiens, kur pašiem būs iespēja pielikt roku ēdiena gatavošanā un 

bišu dzīves izzināšana skaistajā atpūtas parkā "Laumas".

Šmoriņš ar vistas gaļu
Uz uguns gatavotas 
pankūkas ar dažādu veidu 
pildījumiem 

IZKLAIDE
Sveču liešana
Dzīvu bišu apskate
Bišu dzīves izzināšana 
kopā ar gidu
Disku golfa spēle

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

 “Laumas”
Īves pagasts
T. 28323915
E-pasts: 
info@laumas.lv 

LaumuParks
Skaidrā 
naudā

CENU 
AMPLITŪDA
4 - 7 EUR

27.un 28. augusts 
no 12.00 līdz 19.00

Nav nepieciešama

SAIMNIEKI 
Raimonds Riekstiņš un Roberts Riekstiņš

PAPILDUS 
IESPĒJAS

Bišu produkcijas iegāde

atputasparkslaumas
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28.AUGUSTS

TRĪS MĀSIŅAS

ĒDIENKARTE

Senais satiek mūsdienīgo! Iespēja nogaršot ko nebijušu, sagaršot atmiņas un izgaršot 
nākotni. To visu atradīsiet mūsu ģimenes mājas kafejnīcā "TRĪS MĀSIŅAS", kur mūsu 

ģimenes iecienītākie ēdieni piedzīvo savu debiju plašākai publikai.

Ugunskurā cepta siļķe 
pasniegta kefīrā ar 
jaunajiem kartupeļiem- 
4.50€
Ķirbju krēmzupa ar 
šampinjoniem-3.50€
Upeņu uzpūtenis-2.50€
Buberts-2.50€
Vaniļas čia pudiņš ar 
svaigām ogām-2€
Saldā desa-1.50€/gb 
Malkas krāsnī cepti pīrāgi- 
0.40€/gb
Pesto tomātu 
smalkmaizīte-0.50€/gb
Kafija/Tēja-1€
Skābputra-0.50€
Jāņogu sulas dzēriens- 
0.50€
ūdens ar citronu- 
bezmaksas

IZKLAIDE
Piedalies orientēšanās un uzdevumu pilnā
"Skrējienā pa Abavas ieleju", aptuvenais
izpildes laiks 1-2 stundas (iepriekšējā
pieteikšanās)
Iespēja apskatīt un paglaudīt zirgus un
govis, pabarot vistas un tītarus
Bērniem iespēja zīmēt, gleznot uz bruģi

GPS: 57.038398, 22.586726

KONTAKTI NORĒĶINI DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

Rīgas iela 61,
Sabile
T. 20337665
E-pasts:
saranordena@gmail.com 

Skaidrā 
naudā

28.augusts 
no 11.00 līdz 19.00

Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās

SAIMNIEKI 
Jānis Nordens&CO
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28.AUGUSTS

BAZNĪCAS DĀRZĀ

ĒDIENKARTE

Valdemārpils mazpulcēni aicina uz mazpulcēnu izaudzēto dārzeņu tirdziņu un baudīt uz 
dzīvas uguns gatavotu zupu. Varēs iegādāties mazpulcēnu ceptus pīrāgus, maizītes un 

citus. gardumus

Borščs mazpulcēnu gaumē
Rabarberu saldās klimpas
Āboļrauši
Sāļie groziņi
Zaļā sviesta maizītes
Apeldornas sviestmaizes
Poļu pīrāgs
Raibie salāti
Krizdoļdzēriens 
Zustreņdzēriens
Sērmūkšļu dzēriens

IZKLAIDE
12:00 Rudens ziedu izstāde
12:30 Kristiānas Štrāles Dreikas izrāde "Šķīstības
solījums" Puzes amatierteātris "Un tā tāļāk"
Mazpulcēnu āra spēles un rotaļas

GPS: 57.370706, 22.592802

KONTAKTI
Lielā iela 2,
Valdemārpils
T. 28652835
E-pasts:
anda135@inbox.lv

SAIMNIEKI 
Valdemārpils mazpulcēni ar 

ģimenēm un vadītāju

PAPILDUS 
IESPĒJAS

Mazpulcēnu tirdziņš: dārzeņi, ogas, 
tējas un citi labumi

Valdemārpils mazpulks 

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA
Skaidrā 
naudā

CENU 
AMPLITŪDA
1 - 5 EUR

28. augusts 
no 12.00 līdz 15.00

Iepriekšēja pieteikšanās
Līdz 26.augustam
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3.-4. septembrī

GARŠAS PIEDZĪVOJUMS 
ZIEMEĻKURZEMES
PIEKRASTĒ

VISIT MĒRSRAGS VISIT ROJA



GARŠAS PIEDZĪVOJUMS 
ZIEMEĻKURZEMES PIEKRASTĒ

Piekraste, no Mērsraga līdz Rojai un tālāk līdz Kolkai, var
lepoties ar to, ka šeit agrāk bija viens no galvenajiem buru
kuģu būves centriem ne tikai Kurzemē, bet visā Latvijā.
Kopumā šajā krastā uzbūvēti ap 200 lielāki un mazāki
burinieki, kas kuģoja pa visām pasaules jūrām un okeāniem.
Šo teritoriju vieno ne tikai kopīgais jūras krasts, bet arī
zvejniecības un zivju apstrādes tradīcijas, kas savu
uzplaukumu piedzīvoja Padomju gados vietējo zvejnieku
kolhozu paspārnē. Mūsu piekrastes vēstures līkločus un
notikumus iespējams izzināt Rojas Jūras zvejniecības
muzejā, tā filiālē Kaltenes klubā vai Mērsraga muzejā “Saieta
nams”. Uzkāpjot Mērsraga bākā, ikvienam ceļotājam
aizrausies elpa no plašuma visapkārt!

Mājas kafejnīcu dienās mūsu piekrastē aicinām baudīt
dažādus zivju ēdienus, kas gatavoti pēc tradicionālajām
piekrastes receptēm, izmantojot mūsu jūrā nozvejotās zivis
un citu, pašu audzētu produkciju.
Aicinām braukt pie mums baudīt garšu ceļojumu, kas var
Jūs aizvest  pie vēl neatklātām garšām, pie viena atgādinot
arī par sen aizmirstām bērnības garšām.

3.-4.SEPTEMBRIS

NOSKENĒJOT QR KODU, 
ATVĒRSIES KARTE AR 
MĀJAS KAFEJNĪCU 
IZVIETOJUMU



KO APMEKLĒT? 

MĒRSRAGA ZEMESRAGS UN VELNA AKMENS
Apmēram 50 metrus no jūras krasta atrodas 

teikām apvītais Velna akmens, kas kā 
aizsargājams ģeoloģiski ģeomorfoloģisks objekts 

apstiprināts jau 1962.gadā. Turpat netālu var 
atrast arī Mērsraga vides fotorāmi, caur kuru 

lūkojoties Velna akmeni var saskatīt.
GPS: 57.365451, 23.119568

MĒRSRAGA BĀKA
Joprojām funkcionējoša navigācijas iekārta. Tās 
gaismas augstums ir 21,3m, bet pašas ēkas 
augstums ir 19m. Bāka mūsdienās apskatāma 
gida pavadībā, ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot 
uz Mērsraga tūrisma informācijas centru. Bākas 
apskate ir maksas pakalpojums.

GPS: 57.365451, 23.119568

DABAS TAKA “KALTENES KALVAS”
Aptuveni 1,5 kilometru attālumā no Kaltenes 
jūrmalas mežā atrodas lieli akmens krāvumi, kas 
tiek dēvēti par kalvām. Kalvas tagad ir apaugušas 
ar kokiem un zaļām sūnu cepurītēm.    Pastaigai 
pa dabas taku iespējams izvēlēties īsāku loku – 
800m vai nedaudz garāku loku-1,5 km.

GPS: 57.458392, 22.863467

ROJAS JŪRAS ZVEJNIECĪBAS MUZEJS
Muzejā iespējams uzzināt par Krišjāņa Valdemāra 

devumu Kurzemes kuģniecības attīstībai, 
burinieku būvi mūsu piekrastē, zvejniecību un 

zivjapstrādi no sendienām līdz pat mūsdienām. 
Muzeja interaktīvās ekspozīcijas stāsta par 

piekrastes ciemu vēsturi dažādos laika posmos.
GPS 57. 501598, 22.814285

DABAS TAKA “PŪRCIEMA BALTĀ KĀPA”
Tā ir 20 metrus augsta, balto smilšu kāpa, 
Pilsupītes krastos, Pūrciemā. Izstaigājot taku, 
iespējams uzzināt, kā veidojusies smilšu strēle un 
kā mainījusies daba, laika un cilvēku ietekmē. Šeit 
atrasta pirmā akmens laikmeta pirmiedzīvotāju 
apmetne. Takas garums ir 900 m.

GPS 57.576638, 22.627840



3.SEPTEMBRIS

TRĪS SUŅI 
MELLENĒS

ĒDIENKARTE

Ģimenes uzņēmums - zemnieku saimniecība, pamatā audzē krūmmellenes, zemenes un 
dažādus dārzeņus. Viesiem piedāvās dažādas pankūkas ar saimniecībā audzētām ogām. 

Uz dzīvas uguns ceptas 
pankūkas un vafeles, ar 
krūmmelleņu zapti
Omlešu zupa ar pašceptu maizīti
Saldajā – pārsteigums, tēja un 
kafija

IZKLAIDE
Bērnu priekiem - šūpoles un
batuts
Pieaugušajiem iespēja pašiem
lasīt krūmmellenes
Krūmmelleņu iegāde
No 19.00 – 21.00 dzīvā mūzika
pie ugunskura

GPS: 57.486942, 22.740878

KONTAKTI
Paegļi, Rude, 
Rojas pagasts
T. 29560686
E-pasts:
artakrazovska@gmail.com

SAIMNIECE 
Arta Kražovska

PAPILDUS 
IESPĒJAS

Viss piedāvājums pieejams līdzņemšanai

Krummellenes Rude

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA
Skaidrā un 
bezskaidrā 
naudā

CENU 
AMPLITŪDA
2 - 4 EUR

3.septembris
no 12.00 līdz 21.00

Nav nepieciešama
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ĒDIENKARTE

GPS: 57.463867, 22.881421 

3. SEPTEMBRIS

REŅĢĒDĀJU
LEIPUTRIJA

Šī mājas kafejnīca atrodas brīnišķīgā vietā – Kaltenē, bijušā Nogales barona vasarnīcā. 
Apmeklētāji šeit varēs nobaudīt mūsu piekrastē tik iecienīto sudraba reņģīti, dažādās 

variācijās, mūsu pagasta galvenās saimnieces Dinas Čubas izpildījumā.

Uzkodu plate ar reņģu frikadelēm 
tomātu mērcē, reņģu kotletēm, 
kūpinātu reņģu krēmu un viltotām 
austerēm
Lašu zupa
Reņģu pica
Kaltenes reņģu zacene ar dzintara 
čarku
Reņģu plātsmaize ar mārrutku rozi
Viltotie neģi

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

“Kaltenes klubs”, Kaltene
Rojas pagasts
T. 26318241
E-pasts: 
kristine.voldemare@gmail.com 

Skaidrā 
naudā

CENU 
AMPLITŪDA
 2 - 7 EUR

3.septembris 
no 12.00 līdz 19.00

Nav nepieciešama

SAIMNIECES
Dina Čuba un Gundega Balode

IZKLAIDE
Kaltenes kluba apskate – izstāde, 
radošā ekspozīcija, muzeja atvērtais 
krājums
Jūrnieku mezglu siešana, atjautības 
uzdevumi
Muzikāli pārsteigumi no Kaltenes 
korīša "Kalitenes saime"

PAPILDUS 
IESPĒJAS

Iespējams iegādāties pašu gatavotu 
zivju kulināriju un citus našķus
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3.SEPTEMBRIS

AUSTRUMU 
SALDUMU DĀRZS

ĒDIENKARTE

Mājas kafejnīcu dienās vietējās privātmājas pagalms pārtaps par Austrumu saldumu dārzu, 
kur saimnieki savus apmeklētājus cienās ar dažādiem, Austrumos raksturīgiem saldumiem.

Baklava
Lukums
Halva KATMERS
Turku kafija un ābolu tēja
Citi saldumi

IZKLAIDE
Iespējams piedalīties
konkursā

GPS:
57.502333, 22.813051

KONTAKTI
Selgas iela 27, 
Roja
T. 26445778
E-pasts:
skaidritedzene@gmail.com 

SAIMNIECE 
Skaidrīte Dzene

PAPILDUS 
IESPĒJAS

Iespējams iegādāties 
dažādus saldumus

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA
Skaidrā  
naudā

CENU 
AMPLITŪDA
3 - 8 EUR

3.septembris
no 12.00 līdz 19.00

Obligāta iepriekšēja 
pieteikšanās
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ĒDIENKARTE

GPS:
57.337094, 23.123608

3. SEPTEMBRIS

PIESTĀJ MĒRSRAGĀ
Kafejnīcas “Kreses” terasē piedāvās ēdienus ar vēstures garšu.

Zupa “Sveiks”
Otrais ēdiens “Draugs”
Saldais “Pauls”

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

Lielā iela 74,
Mērsrags
T. 26511167
E-pasts: 
Inese.kreses@gmail.com 

Skaidrā 
naudā

CENU 
AMPLITŪDA
 9 - 14 EUR

3.septembris 
no 12.00 līdz 17.00

Vēlama iepriekšēja 
pieteikšanās 
līdz 2.septembrim

SAIMNIECES
Maija Lagzdiņa un Inese Lagzdiņa

IZKLAIDE
Apskatāmi attēli ar 
Mērsragā būvētajiem 
buriniekiem

PAPILDUS 
IESPĒJAS

Iespējams iegādāties 
rokdarbnieču 
izstrādājumus

Kreses
kreses_kafejnica
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ĒDIENKARTE

GPS:
57.415878, 22.936685

3.SEPTEMBRIS

PANKŪKNĪCA 
„PANA UN KŪKA”

Mājas kafejnīca Valgalciemā cienās savus viesus ar dažāda veida pankūkām.

Plānās pankūkas
Pildītas pankūkas 
Kefīra pankūkas
Kartupeļu pankūkas
Biezpiena pankūkas
Vafeles

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

“Smilškalni”, Valgalciems, 
Rojas pagasts
T. 28239995
E-pasts: 
milda.logina@gmail.com Skaidrā 

naudā

CENU 
AMPLITŪDA
no 2 EUR

3.septembris 
no 12.00 līdz 19.00

Nav nepieciešama

SAIMNIECE 
Milda Stasytyte-Logina

PAPILDUS 
IESPĒJAS

Būs iespēja 
piedāvājumus iegādāties 
līdzņemšanai
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ĒDIENKARTE

GPS: 57.556737, 22.651287

3.SEPTEMBRIS

PIE BARONA 
LIELKUNGA

Mareks savus viesus uzņems vēsturiskā ēkā – Dundagas barona fon Osten Sakena bijušajā 
vasaras residencē, Ģipkā. Ēka celta 1830.g. Barons zirgu pajūgā braucis pa ceļu uz Ģipkas 

jūrmalu, šo ceļu vēl mūsdienās vietējie sauc par Veckungu ceļu. Viesi tiks cienāti ar 
dažādiem ēdieniem, kas būs pagatavoti no meža veltēm.

Baraviku sautējums muižkungu 
gaumē
Gaisīgais brūkleņu krēms ar sezonas 
ogu mērci
Zupa – mežu sēņu
Kompliments – ziedu tēja

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

“Vētras”, Ģipka, 
Rojas pagasts
T. 23226304
E-pasts: 
moabuu90@inbox.lv Skaidrā 

naudā

CENU 
AMPLITŪDA
2.50 - 4.50 EUR

3.septembris 
no 12.00 līdz 19.00

Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās

SAIMNIEKS
Mareks Langzāms

PAPILDUS IESPĒJAS
Iespēja iegādāties ķiploku 
grauzdiņus, “Freilenes kūciņas” 
(kūciņas, kēksiņus, cepumus) 
līdzņemšanai, 
Iespēja iegādāties zemnieku 
saimniecības “Imantas” ziemcietes 
un krizantēmas podiņos

IZKLAIDE
Dzīvā mūzika
Spēles un foto stūrītis
Ģipkas baznīcas un jaunā Dvēseļu 
dārza apskate 3.septembrī  14.00 un 
16.00
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ĒDIENKARTE

GPS:
57.417312, 22.929432

3. - 4.SEPTEMBRIS

MEŽS - SĒTĀ, 
KAZANS – MEŽĀ

Viesu nama “Lēveri” saimnieki, kafejnīcas apmeklētājiem piedāvās uzbeku kazanā gatavotu 
ēdienu.

Saimnieces zupa – lēni 
gatavota cāļa zupa
Saimnieka īpašais 
ēdiens Bosma- kazanā 
gatavots tradicionāls 
uzbeku ēdiens
Valgalciema deserts

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

“Lēveri”, Valgalciems, 
Rojas pagasts
T. 29481598
E-pasts: 
vindeks@e-apollo.lv Skaidrā 

naudā

CENU 
AMPLITŪDA
 3 - 6 EUR

3.septembris no 12.00 līdz 22.00
4.septembris no 12.00 līdz 20.00

Nav nepieciešama

SAIMNIEKI 
Līga un Arvīds Badūni

IZKLAIDE
Brīvdabas kino
Čiekuru kaste mazajiem

PAPILDUS 
IESPĒJAS

Iespēja iegādāties 
dažādus konditorejas 
izstrādājumus, 
amatnieku darbus
Mājas vīna degustācija

Viesu nams Lēveri
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ĒDIENKARTE

GPS:
57.455464, 22.889736

3. - 4.SEPTEMBRIS

APCIEMO 
JAUNMĀJAS!

Kaltennieki – Ņehvjadoviču ģimene, mājas kafejnīcas apmeklētājiem piedāvās savā ģimenē 
iecienītus un pašu pagatavotus ēdienus.

Aukstā uzkoda- “Ruksis 
kartupeļos” (viltotais zaķis 
uz kartupeļu pankūkas, 
pasniegts ar mārrutku 
mērci)
”Jaunmāju zivju zupa”
Mazu un lielu roku 
veidota 
“Cepumu/biezpiena kūka”
”Augļu tēja”

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

“Jaunmājas”, Kaltene
Rojas pagasts
T. 26198221
E-pasts: 
pirvica.k@gmail.com Skaidrā 

naudā

CENU 
AMPLITŪDA
 1 - 4 EUR

3.septembris no 12.00 līdz 18.00
4.septembris no 12.00 līdz 18.00

Nepieciešama iepriekšēja 
pieteikšanās

SAIMNIECE 
Dzintra Ņehvjadoviča

IZKLAIDE
varēs piedalīties 
viktorīnā par Kalteni un 
tās piekrasti
Darbosies fotostūrītis

PAPILDUS 
IESPĒJAS

Būs iespēja piedāvājumus 
iegādāties līdzņemšanai
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ĒDIENKARTE

GPS:
57.477906, 22.735112 

3. - 4.SEPTEMBRIS

ĪSTS LAUKU RANČO!
Saimniecība „Vētras” ikdienā nodarbojas ar gaļas liellopu audzēšanu. Saimniekiem patīk 

uzņemt pie sevis ciemiņus, iepazīstināt tos ar savu saimniecību un pacienāt ar saviem 
mīļākajiem ēdieniem.

Dolma - silta uzkoda ar 
dažāda veida 
pildījumiem un pikanto 
mērcīti
Drumstalu kūka ar 
kafiju
Vieglāki un stiprāki 
dzērieni

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

“Vētras", Rudē,
Rojas pagasts
T. 29134608
E-pasts: 
rudesvetras@inbox.lv Skaidrā 

naudā

CENU 
AMPLITŪDA
 10 EUR

3.septembris no 12.00 līdz 19.00
4.septembris no 12.00 līdz 18.00

Iepriekšēja pieteikšanās zvanot

SAIMNIECE 
Dace Lesiņa

IZKLAIDE
Ekskursija pa gaļas 
liellopu saimniecību

PAPILDUS 
IESPĒJAS

Līdzņemšanai būs 
iespējams iegādāties 
mājās brūvētus stipros 
dzērienus

rudevetras
www.rude.lv

35

mailto:pirvica.k@gmail.com
http://www.rude.lv/


ĒDIENKARTE

GPS:
57.459481, 22.880402

3. - 4.SEPTEMBRIS

PIENEŅZIEDU VĪNS
Kaltenes ,,Cīrulīšos” ražo mājas vīnus un citus labumus: zaptes un konservus, no pašu 

saimniecībā izaudzētām ogām, augļiem, ziediem. Ražojam arī zivju kulināriju, siļķu 
produktus dažādās marinādēs.

Dažāda veida vīni no pašu 
dārza ogām un ziediem
Sangrija
Tortilja ar auksti kūpinātu 
lasi
Dažādas siļķu uzkodas
Zivju salāti
Grieķu salāti
kaut kas salds
Kafija, tēja

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

“Cīrulīši”, Kaltene, 
Rojas pagasts
T. 28308124
E-pasts: 
gunta.rozkalne@inbox.lv Skaidrā naudā 

vai ar 
pārskaitījumu

CENU 
AMPLITŪDA
2 - 5 EUR

3.septembris no 12.00 līdz 19.00
4.septembris no 12.00 līdz 18.00

Nepieciešama grupām no 15 cilvēkiem

SAIMNIECE
Gunta Rožkalne

PAPILDUS 
IESPĒJAS

Zivis un vīnu būs iespējams 
iegādāties iepakojumos 
līdzņemšanai

IZKLAIDE
Pārsteigums kafejnīcas 
apmeklētājiem

Cīrulīšu mājas labumi

36

mailto:gunta.rozkalne@inbox.lv


ĒDIENKARTE

GPS:
57.491784, 22.844471

3. - 4.SEPTEMBRIS

ĶIRĶRAGA ĶĒĶIS
Vietējais piekrastes zvejnieks ar savu ģimeni, mājas kafejnīcas apmeklētājiem piedāvās 

nogaršot savu meistardarbu!

Zušu zupa ar lašmaizītēm
Pašu cepta maizīte ar 
garšaugu sviestu

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

Ķirķraga iela 28, 
Roja
T. 20141277
E-pasts: 
e.vilcins@inbox.lv Skaidrā 

naudā

CENU 
AMPLITŪDA
 12 EUR

3.septembris no 13.00 līdz 18.00
4.septembris no 12.00 līdz 17.00

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās 

SAIMNIEKS
Ervīns Vilciņš

IZKLAIDE
Vietējā piekrastes 
zvejnieka stāstījums par 
zveju un dzīvi piekrastē

PAPILDUS 
IESPĒJAS

Atkarībā no laikapstākļiem 
jūrā un loma - iespējams 
varēs iegādāties kūpinātas 
zivis
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ĒDIENKARTE

GPS: 57.502318, 22.816517

3. - 4.SEPTEMBRIS

JŪRAS KRASTS
Mājas kafejnīca "Jūras krasts" viesus cienās ar savai sētai raksturīgo uz ugunskura vārīto 

zivju zupu, dažādiem zivju ēdieniem un gardiem desertiem.

Uz ugunskura vārīta zivju zupa 
ar svaigi ceptu maizes šķēli
Pamatēdiens - maltīte 
piekrastes gaumē
Saldajā - kūkas un deserti

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

Krasta iela 10,
Roja
T. 26355733
E-pasts: 
anetejh@gmail.com  Skaidrā 

naudā

CENU 
AMPLITŪDA
5 - 25 EUR

3.septembris no 12.00 līdz 18.00
4.septembris no 12.00 līdz 16.00

Vēlama iepriekšēja pieteikšanās

SAIMNIEKI
Ivars un Judīte Haselbaumi

PAPILDUS 
IESPĒJAS

Iespēja iegādāties kūpinātas 
zivis līdzņemšanai

IZKLAIDE
Izbraucieni jūrā ar zvejas laivu- 
atbilstošos laikapstākļos 
(maksas pakalpojums)
Vietējo piekrastes zvejnieku 
stāsti par zivju ķeršanas un 
zivju kūpināšanas tradīcijām
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ĒDIENKARTE

GPS: 57.465003, 22.879887 

3. - 4.SEPTEMBRIS

VĪNKALNOS 
UKRAINA UN EIROPA

Grendu ģimene savā mājas kafejnīcā piedāvās Eiropā tik populāro ēdienu “Fish&chips”, kā 
ar tradicionālos ēdienus no ukraiņu virtuves.

Fish&chips (frī kartupelīši ar 
pannētu zivi)
Vareņņiki – sāļie ar kartupeļiem 
vai kāpostiem, žāvētu gaļu un 
saceptiem sīpoliņiem
Saldie vareņņiki – ar sezonas 
ogām vai biezpienu, skābo 
krējumu
Zupa – ukraiņu borščs 
Kafija un kaut kas pie kafijas

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

“Vīnkalni”, Kaltene,
Rojas pagasts
T. 26596275
E-pasts: 
r.grende@inbox.lv Skaidrā 

naudā

CENU 
AMPLITŪDA
 1 - 10 EUR

3.septembris no 12.00 līdz 19.00
4.septembris no 12.00 līdz 18.00

Nepieciešama iepriekšēja 
pieteikšanās

SAIMNIEKI
Rita Grende un Jānis Grende

IZKLAIDE
Neliela foto izstāde ar Kaltenes 
skaistākajiem skatiem
Fona mūzika -Ukraiņu tautas 
mūzika
Pastaiga pa Kaltenes 
akmeņaino jūrmalu

PAPILDUS 
IESPĒJAS

Iespēju robežās varēs 
iegādāties vareņņikus 
līdzņemšanai

Vīnkalni Viesu nams
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ĒDIENKARTE

GPS: 57.645844, 22.575123

3. - 4.SEPTEMBRIS

WILD ‘N’ FREE
Mājas kafejnīcas saimnieka hobijs ir medības, kas tagad pārtapis biznesā. Uz vietas 
saimniecībā tiek gatavota medījumu gaļas kulinārija – burgeri, steiki, šašliki, pildītas 

pankūkas, lazanja un cita produkcija.

Speciālais Wild’N’Free brieža 
gaļas burgers

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

“Kārandas”, Melnsils,
Rojas pagasts
T. 29128403
E-pasts: 
info@wildnfree.lv Skaidrā un 

bezskaidrā 
naudā

CENU 
AMPLITŪDA
8 EUR

3.septembris no 12.00 līdz 19.00
4.septembris no 12.00 līdz 18.00

Nepieciešama grupām 
no 10 personām

SAIMNIEKS
Justs Dzedons

PAPILDUS 
IESPĒJAS

Medījumu gaļas kulinārijas 
iegāde - steiki, šašliki, 
pankūkas, kāpostu tīteņi, 
lazanja, burgeri un citi.

IZKLAIDE
Izstāstīsim, kā pareizi 
pagatavot medījumu, kas 
jāievēro, lai ēdiens sanāktu 
garšīgs no labākās un tīrākās 
gaļas
Informācija par Latvijā 
medījamiem dzīvniekiem, to 
īpašībām, uzvedību

medijumugala
www.wildnfree.lv 
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ĒDIENKARTE

GPS: 57.388658, 23.007554

3. - 4.SEPTEMBRIS

STĀSTI
Kopīga maltīte, kur viesi nesteidzīgi kopīgi ietur brokastis/pusdienas/vakariņas. 
Kā pie ģimenes galda - daloties savos stāstos par dienā vai citā reizē pieredzēto.

Upesgrīvas zupa ar īpašo 
siera pīrāgu
“Saulainas stāsts” ar pastēti 
“Satikšanās” piedevās
Kūka “Šokolādes mīlestība”
“Ūdenskrituma cepumi”
Dzērieni

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

“Mazsiliņi”, Upesgrīva,
Mērsraga pagasts
T. 27581696, 29119948
E-pasts: 
mazsilini@gmail.com Skaidrā naudā 

vai ar 
pārskaitījumu

CENU 
AMPLITŪDA
 17 - 25 EUR 

3.septembris 14.00 un 18.00
4.septembris 14.00 un 18.00

Nepieciešama iepriekšēja 
pieteikšanās vismaz 24h iepriekš

SAIMNIEKI
Raimonds un Evija

IZKLAIDE
Kopīga stāsta dzimšana
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ĒDIENKARTE

GPS: 57.463867, 22.881421

4.SEPTEMBRIS

BARONA VASARNĪCA
Viesi tiks uzņemti vienā no Kaltenes ievērojamākajām un skaistākajām ēkām – kādreizējā 

barona Nolkena vasarnīcā, kas tagad darbojas kā Rojas jūras zvejniecības muzeja filiāle. 
Goda vietā celsim dižciltīgo tomātu, vietējus sezonālus produktus un baudīsim baronu 

galda cienīgus ēdienus.

“Tomāti pa francūžu modei” – pildīti cepti 
tomāti (veģetārs)
“Gardu pastēšu tellerķis ar svaigi ceptu
maizi” – uzkodu plate ar dažādām pastētēm 
un svaigu maizi

“Sarkanā zupe ar pētersīlijām” – tomātu un 
sezonas dārzeņu zupa (veģetārs)
“Lepnie rūšrāceņi ar brēčiem” – kartupeļu 
un brētliņu sacepums

“Saldā rikte” – burciņdeserts no sezonas 
veltēm

Uzkodas: 

Ēdieni: 

Deserts: 

Dzērieni: tēja, kafija, zāļu/augļu ūdens

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

“Kaltenes klubs”, Kaltene,
Rojas pagasts
T. 26318241
E-pasts: 
kristine.voldemare@gmail.com Skaidrā 

naudā 

CENU 
AMPLITŪDA
2 - 8 EUR

4.septembris 
no 12.00 līdz 18.00

Nepieciešama grupām 
virs 10 cilvēkiem

SAIMNIECES
Madara Kārkliņa un Gundega Balode

PAPILDUS IESPĒJAS
Ēdiens būs paredzēts 
līdzņemšanai
Varēs iegādāties dažādus 
mājražojumus un suvenīrus. 

IZKLAIDE
Kaltenes kluba apskate – izstāde, radošā 
ekspozīcija, muzeja atvērtais krājums
Jūrnieku mezglu siešana, atjautības 
uzdevumi
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LĪBIEŠU KRASTĀ UN DUNDAGAS
APKĀRTNĒ

Teritorija, kas atrodas divu jūru, kangaru – vigu un Šlīteres Zilo
kalnu ielokā! Šīs puses lepnums ir lībiešu un kurzemnieku
tradicionālie ēdieni, kas kaut reizi dzīvē ir jāsajūt ikvienam.
Vietējie ļaudis tikai uz divām dienām vērs savas mājas durvis
apmeklētājiem un cienās ar pašu gatavotiem ēdieniem.

Par Lībiešu krastu šodien sauc piekrastes ciemu virkni no
Ovīšiem līdz Ģipkai gar Dižjūras un Mazjūras krastiem. Katrs
ciems glabā ko īpašu — tikai šejienei raksturīgās senās
zvejniekvides būvniecības iezīmes un ainavas atturīgo šarmu.
Somugru tautas klātbūtne ir it visā – vietējā izloksnē, kultūrā,
tradīcijās un jūras vēju rūdītā rakstura spītībā.

Teritorijas kulinārās iezīmes veidojušās piekrastes lībiešu
zvejnieku un Dundagas pacēluma arāju — kalna ļaužu tradīciju
mijiedarbībā. Rezultāts ir gards un daudzveidīgs, un vietējie
ļaudis labprāt parādīs piekrastes savdabību un īpašos ēdienus
ikvienam apmeklētājam.

10.-11.SEPTEMBRIS

/majaskafejnicasVisitDundaga

https://www.facebook.com/pieandrapitraga
https://www.instagram.com/visitsabile/


KO APMEKLĒT? 
KOLKAS LĪBIEŠU SAIETA NAMS

Ieskats Ziemeļkurzemes lībiešu kultūrā, 
tradicionālajās nodarbēs, valodas skanējumā un 
piekrastes kultūrvēsturiskajā mantojumā. 

GPS: 57.7421, 22.5848

KOLKASRAGS
Kolka ir Kurzemes pussalas tālākais ziemeļu 

punkts, vieta, kur vērojama divu jūru – 
atklātās Baltijas jūras un Rīgas līča – viļņu 
sastapšanās. Kolkasrags pēc spēcīgā vēja 

2022.gada februārī ir mainījies. 
GPS: 57.7584, 22.6044

ĒVAŽU DABAS TAKA UN STĀVKRASTS
Braucot pa Rīgas – Kolkas šoseju (P 131), pie 
Ēvažiem, iespējams apskatīt vienu no retajiem 
Rīgas jūras līča stāvkrastiem. Tā augstums posmā 
starp Ušiem un Aizklāņiem ir 8-15 m.

GPS: 57.6776, 22.5686

ŠLĪTERES BĀKA
Šlīteres bāka atrodas Šlīteres Zilo kalnu 
kraujas malā 5,3 km attālumā no jūras. 
Uzkāpjot bākas piektajā stāvā, skaidrā 

laikā no šī skatu punktu var redzēt Sirves 
bākas torni Sāmsalā (Igaunija), kā arī 

Irbenes radiolokatora šķīvi un Miķeļbāku.
GPS: 57.6285, 22.2891

EKSOTISKO DZĪVNIEKU PARKS DUNDAGĀ
Ģimenēm ar bērniem, skolēniem un citiem 
interesentiem, iepazīšanās ar eksotiskajiem 
mājdzīvniekiem: alpakas, lamas, strausi, šinšilas, 
pundurtruši, minicūciņas, aitu cūkas, kamieļi, 
cekulpīles, pāvi, zilā govs, zebra, dzeloņcūkas un 
ziemeļamerikas jenoti.

GPS: 57.5027, 22.3546



ĒDIENKARTE

GPS: 
57.701779, 22.385927

10.SEPTEMBRIS

ZIVJU ĶĒĶIS
Mājas «Krogi» atrodas Kolkas pagasta Pitraga ciemā, kur saimnieko Andris Antmanis ar 

ģimeni. Zivis Andris kūpina jau vairāk kā 30 gadus un kūpināšanu veic pēc senām Lībiešu 
krasta zivju kūpināšanas tradīcijām. Šis ir ķēķis, kurā nav tikai zivis un, ja vēlies dzirdēt 

stāstus par un ap zivīm un tās nosmaķēt (nobaudīt), tad piebrauc, ienāc, parunāsim un 
nosmeķēsim.

Zivju zupa
Vārīti kartupeļi ar ceptu zivi, 
salāti
Deserts 
Saldējuma kokteilis 
Sulas, kafija, tēja
Kūpinātas zivis

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

«Krogi 1», Pitrags,
Kolkas pagasts
T. 26493087 
E-pasts: 
andrisantmanis@inbox.lv

Skaidrā naudā 
(iepriekš piesakot grupām 
var sagatavot rēķinu)

CENU 
AMPLITŪDA
 1.50 - 10 EUR 

10.septembris 
no 10.00 un 20.00

Lielākām grupām rezervācija 
obligāta

SAIMNIEKS
Andris Antmanis

PAPILDUS 
IESPĒJAS

Papildus saimniecībā 
iespējams apskatīt vairāk 
kā 20 seno lībiešu žogu 
paraugus un nelielu seno 
darbarīku kolekciju

pieandrapitraga

www.pieandrapitraga.lv
pie_andra_pitraga
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Dundagas zemnieku saimniecībā «Pūpoli» saimnieki gaidīs ciemiņus mājas kafejnīcā «Pie 
Pūpoliņiem». Apmeklētājus priecēs plašu atskaņotājs un mūzika. Iegādāties varēs 

saimnieces adītās zeķes un čībiņas.

10.SEPTEMBRIS

PIE PŪPOLIŅIEM

Pupiņu zupa, pikantais lauku 
sviests ar zaļumiem
Dundagas krēms ar sulas mērci
Skābu kāpostu zupa ar žāvētu 
cauraudzi, burkāniem, 
kartupeļiem un garšvielām
Pelēkie zirņi ar speķi un kefīrs
Kafija

IZKLAIDE
Iepriekš piesakoties, iespējams
pieteikt izbraucienu ar padomju
laika mantojumu automašīnu
GAZ-66

GPS: 57.516705, 22.358472

KONTAKTI
«Pūpoli», 
Dundaga
T. 26554001
E-pasts:
Pupoli9@inbox.lv

SAIMNIEKI 
Dace un Edgars Kārklevalki

PAPILDUS IESPĒJAS
Iegādāties varēs saimnieces 
adītās zeķes un čībiņas

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA
Skaidrā  
naudā

CENU 
AMPLITŪDA
1.50 - 10 EUR

10. septembris
no 13.00 līdz 18.00

Iepriekšēja pieteikšanās 
grupām lielākām par 10 
personām
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GPS: 
57.511303, 22.357987

10.SEPTEMBRIS

KOLIBRI DĀRZS
Radošā apvienība "Kolibri" uzburs svētkus Kalnadārzā! Tā ir liepu stādījuma ieskauta saliņa, 

kas iecienīta arī kā kāzu un nelielu svinību un notikumu vieta. Kādreiz šeit bijusi sena 
apmetnes vieta un 18.gs. uz salas iekārtots dārzs ar tradicionāliem un eksotiskiem augļu 
kokiem. Apmeklētājiem būs iespēja "pačivināt", "pačillot" neparastā atmosfērā malkojot

dzērienus ar nelielām uzkodām.

Svaigi spiestas sulas no dārza 
veltēm
Dārza velšu sukādes
Tēja no dārza veltēm
Mājas vīns no ķiršiem
Ķirbju kēksiņi
Mājas kūciņas

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

Kalnadārza saliņa, 
Dundaga
T. 26575913
E-pasts: 
AnnijaE@inbox.lv Skaidrā 

naudā 

CENU 
AMPLITŪDA
 2 - 10 EUR 

10.septembris 
no 14.00 un 22.00

Lielākām grupām rezervācija 
obligāta

SAIMNIECE
Ieva Kristiņa 

KolibriDundaga
r_a_kolibri/

IZKLAIDE
No plkst. 19.00 dzīvā mūzika 
(saksofons)
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KONTAKTI
"Kubalu skola", Saustere, 
Dundagas pagasts
T. 26332238
E-pasts:
kubalmuz@dundaga.lv

10.SEPTEMBRIS

SKOLAS MAIZE
Kopš pašiem pirmsākumiem Kubalu skolas skolotāji ir vadījuši arī nelielu saimniecību pie 

skolas, lai nodrošinātu ikdienas iztiku. Jau pirmais skolotājs Ernests Dinsbergs, uzsākot dzīvi 
jaunajā skolas namā, sāk iekopt laukus un sētā izveido nelielu sakņu dārzu. Ap skolu 

izveidojās lauku sēta, kas nodrošināja ar ikdienā nepieciešamo. Uz svētkiem cepa raušus, 
gatavoja lepnākas pusdienas. Pārsvarā viss tika pagatavots no saimniecībā iegūtiem 

produktiem.

Skolas maizes krāsnī cepti pīrāgi, 
sklandrauši, kafija, cigoriņu kafija, zāļu 
tēja

Dārzeņu zupa, rupjmaize ar lauku 
sviestu. Rūšrāciņ ar sviest un biezpien

Maizes krāsnī ceptas ķimeņmaizītes. 
Zāļu tēja un priša putra

Rūgušpiens ar rudzu maizi un cukuru

Brokastu piedāvājumā: 

Pusdienu piedāvājumā: 

Launaga piedāvājumā: 

Saldajā:

Līdzi ņemšanai - sklandrauši, kazas siers.

IZKLAIDE
pēc vēlmes būs iespēja apskatīt 
muzeja ekspozīcijas gida pavadībā 
(Muzeja biļete)

GPS: 57.462385, 22.397597
SAIMNIEKI 

Kubalu skola – muzejs; 
Kubalu muzejskolas atbalsta biedrība

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA
Skaidrā  
naudā

CENU 
AMPLITŪDA
1.50 - 10 EUR

10.septembris
no 10.00 līdz 16.00

Grupām virs 10 cilvēkiem 
vēlama iepriekšēja pieteikšanās 
līdz 9. septembrim

kubalmuz 
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GPS: 57.510468, 22.355993

10.SEPTEMBRIS

KUNGU MĀJAS 
KAFEJNĪCA

Dundagas pili 13. gadsimta 3. ceturksnī būvēja Rīgas domkapituls. Viena no versijām, ka pili 
cēla ordeņa mestrs bruņinieks Dītrihs fon Groningens. Šī varbūtība tomēr tiek apstrīdēta. Lai 

vai kā, pils galvenais uzdevums bija kalpot domkapitula saimnieciskajiem mērķiem – būt 
par lauksaimniecības produktu savāktuvi un glabātuvi. Pēc zemnieku nodevas savākšanas, 

bīskapi rīkoja lielas dzīres. Kas tik tur netika celts galdā! Trīs dienas un naktis visi ēda un 
dzēra! Kafejnīcu dienās, pils ļaudis ļaus ieskatīties un nobaudīt “Zemnieku nodevu

savākšanas dzīres” ēdienus.

Pirms katras kaujas D. fon 
Groningens mielojās ar īpašu 
spēka ēdienu

Bīskaps bija liels gardēdis un šī 
bija viena no iemīļotākajām 
kūciņām

Pēc nodevas samaksas, 
zemnieki drīkstēja cienāties ar 
īpaši viņiem pagatavotu maizīti

GRONINGENA SPĒKA ZUPA

BĪSKAPA KŪCIŅAS

ZEMNIEKU NODEVU MAIZĪTES

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

Pils iela 14, 
Dundaga
T. 28210480
E-pasts: 
Kristine.c.v1@gmail.com Skaidrā 

naudā 

CENU 
AMPLITŪDA
 1 - 6 EUR 

10.septembris 
no 10.00 un 18.00

Apmeklējums līdz 10 cilvēku 
lielām grupām

SAIMNIECE
Kristīne Cīrule

dundagaspils

IZKLAIDE
Ekskursija Dundagas pilī (par 
samaksu)
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10.SEPTEMBRIS

PIE ELMĀRA
Kafejnīca atrodas lībiešu krastā, mazā ciematiņā – Ģipkā, kur mājas vēsture ir cieši saistīta ar 
Dundagas barona Osten-Zakenu. Piedāvās izbaudīt bērnības garšu. Kā arī iespēja apskatīt 

2020.gada filmētā šova “Lauku sēta” dalībnieku darbus.

Gulašu zupa
Avīzē cepta siļķe, 
kartupeļi, biezpiens 
Kafija, tēja
Plātsmaize

IZKLAIDE
“Lauku sētas” 
tradicionālā – pupiņu 
šķirošana

GPS: 57.570437, 22.653401 

KONTAKTI
«Joki», Ģipka, 
Rojas pagasts
T. 26429973
E-pasts:
ievinasvitina@inbox.lv 

SAIMNIECE 
Ieviņa Svitiņa

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA
Skaidrā  
naudā

CENU 
AMPLITŪDA
1 - 7 EUR

10.septembris
no 10.00 līdz 18.00

Grupām virs 10 cilvēkiem 
obligāta iepriekšēja 
pieteikšanās

PAPILDUS 
IESPĒJAS

Līdzņemšanai pieejamas 
pļedas, plātsmaize un 
kūciņas
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GPS: 57.508363, 22.350529

10.SEPTEMBRIS

DZEJA AR GARŠU
Dundagas bibliotēkas Mājas kafejnīca “Dzeja ar garšu” aicina šogad Dzejas dienās ne tikai to 

lasīt, bet arī izgaršot.

"Dzejas mix" (rasols)
Kūka "Četrrinde" (smilšu 
mīklas kūka ar āboliem)
"Dzejas saldā sala" (zefīrs 
ar skābo krējumu un 
augļiem) 
kafija, tēja, ūdens ar 
citronu, piparmētru

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

Talsu iela 7, 
Dundaga
T. 26484194
E-pasts: 
biblioteka@dundaga.lv Skaidrā 

naudā 

CENU 
AMPLITŪDA
 0.50 - 3.50 EUR 

10.septembris 
no 11.00 un 18.00

Apmeklējums līdz 10 cilvēku 
lielām grupām

SAIMNIECES
Ruta Emerberga un Lāsma Lavrenova

Dundagas pagasta bibliotēka

IZKLAIDE
Tikšanās ar dzejnieci, 
novadnieci Dinu 
Veinbergu
Radošās aktivitātes 
visas par un ap dzeju – 
lasīsim, radīsim un 
veidosim paši savu 
dzeju
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GPS: 57.64548, 22.57498

10.-11.SEPTEMBRIS

WILD`N`FREE
Mēs medījam un medījumu gatavojam. Burgeri, steiki, šašliki, pankūkas, lazanja, kebabi… 

gatavoti tikai no savvaļā medītu dzīvnieku gaļas. Piedāvājam līdzņemšanai.

Brieža gaļas burgeri. Divi 
veidi
Veģetāriešiem pieejama 
“burgermaize” bez gaļas

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

«Kārandas», Melnsils, 
Rojas pagasts
T. 29128403
E-pasts: 
info@wildnfree.lv

Skaidrā un 
bezskaidrā 
naudā 

CENU 
AMPLITŪDA
8 EUR 

10. un 11. septembris 
no 10.00 līdz 19.00

Grupām, kas lielākas par 6 
personām rezervācija obligāta

SAIMNIEKS
Justs Dzedons

PAPILDUS 
IESPĒJAS

Visa produkcija ir pieejama 
arī līdzņemšana

medijumugala
www.wildnfree.lv

IZKLAIDE
Iepriekš piesakoties, 
Izstāstīsim, kā pareizi 
gatavot medījumu. Kās 
jāievēro, lai ēdiens sanāktu 
garšīgs no labākās un 
tīrākās gaļas, kāda ir 
pieejama
 Informācija par Latvijā 
medījamiem dzīvniekiem, to 
īpašībām, uzvedību
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10.-11.SEPTEMBRIS

ZVĪŅU 
MĀJAS KAFEJNĪCA

Zvīņu māja atrodas Kolkas centrā pretī stadionam , agrāk , ap 1950. gadu šeit atradies Talsu 
zvejnieku patērētāju kooperatīva veikals Nr. 13, kura cenrādis saglabājies vēl līdz šodienai.  

Šobrīd Zvīņu māja ir privātmāja, kuras saimniekiem patīk dažādi izaicinājumi – esam 
piedalījušies pirmajās mājas kafejnīcu dienās Latvijā, esam rīkojuši teātra izrādes mājas sētā, 

vasarā cepam sklandraušus, kuru dēļ tūristi Kolkā atgriežas vēl un vēl! Mums ļoti patīk 
uzņemt viesus, kā arī garšīgi tos pabarot.

Visīstākie sklandrauši
Bukstiņputra ar mājās žāvētu gaļas 
mērcīti
Dūmos grillētas kotletes, kuras ir 
mājas saimnieka Jāņa meistarstiķis
Zvīņu zupa
Foreles uzpūtenis
Laša žuljēns
Zvīņu mājās radies saldais – 
smiltsērkšķu krēms ar vaniļas mērci, 
kuram papildporciju pieprasa pat 
bērni
Kūkas un dažādi gardumi

IZKLAIDE
Bērnu stūrītis ar dažādām radošām
aktivitātēm, batuts, kuģīšu spēle
Lietotu Mantu tirdziņš

GPS: 57.744951, 22.587715

KONTAKTI
“Zvīņas”, 
Kolkas pagasts
T. 29428531
E-pasts:
zvinas@inbox.lv

SAIMNIEKI 
Māra un Jānis Tarlapi

PAPILDUS IESPĒJAS
Līdzņemšanai būs dažādi gardumi, sklandrauši

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA
Skaidrā  
naudā

CENU 
AMPLITŪDA
līdz 8 EUR

10. un 11.septembris
no 12.00 līdz 21.00

Iepriekšēja pieteikšanās
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GPS: 
57.68367,22.31525

10.-11.SEPTEMBRIS

STŪRĪŠI – BRANKI
Mīļi gaidīti un aicināti lībiešu sētā! Seno plašu skaņās varēsiet baudīt pusdienas, kuras Jums 

gatavos atraktīvais lībiešu pavārs Igors.
 

Bukstiņputra
Kafija
Saldais
Salāti

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

"Branki", Mazirbe, 
Kolkas pagasts
T. 29283967
E-pasts: 
Ingaleo2@inbox.lv

Skaidrā  
naudā 

CENU 
AMPLITŪDA
5 - 17.20 EUR 

10. septembris no 12.00 līdz 19.00
11. septembris no 12.00 un 17.00

Grupām, kas lielākas par 6 
personām rezervācija obligāta

SAIMNIEKS
Igors Ginters

PAPILDUS 
IESPĒJAS

Iespēja iegādāties 
garšaugu sāli un citus 
suvenīrus

IZKLAIDE
Saimniece izrādīs 
senlietu kolekciju un 
pastāstīs par lībiešu 
dzīvi senāk un tagad
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GPS:  
57.676498, 22.319112

10.-11.SEPTEMBRIS

PILNU MUTI
Iespēja baudīt malkas krāsnī ceptas picas pēc itāļu receptēm, pašu gatavotu mājas 

saldējumu, kūciņas u.c. konditoreja. Produktus varēsiet iegādāties gan ēšanai uz vietas pie 
galdiņiem, gan līdzi ņemšanai.

Mājas krāsnī ceptas picas
Mājas saldējums
Kūkas un cita 
konditoreja

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA

Mazirbes skolas pagalms, 
Mazirbe, Kolkas pagasts
T. 22423294

Skaidrā  
naudā 

CENU 
AMPLITŪDA
2 - 10 EUR 

10. un 11. septembris 
no 12.00 līdz 19.00

Nav nepieciešama

SAIMNIECE
Rasa Kluce
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10.-11.SEPTEMBRIS

TRUŠU RAIBUMI
Mīļi gaidīti un aicināti gleznaini ainaviskā, klusā lauku sētā „Trušu raibumi”.

Mazajā piemājas 
saimniecībā 
audzēto trušu gaļas 
šmorējums
Sātīga foreļu zupa
Saldēdiens
Padzēriens no 
meža, dārza ogām

IZKLAIDE
Būs iespēja apskatīt, samīļot trusīšus, baudīt svaigu gaisu un daudz ko citu

GPS: 57.508662, 22.314728

KONTAKTI
«Punces», Anstrupe, 
Dundagas pagasts
T. 26046692
E-pasts:
silv001@inbox.lv

SAIMNIECE 
Silvija Reine

PAPILDUS IESPĒJAS
varēs iegādāties trušu ādiņas, saimnieces meitas izgatavotas rotas un omītes 
gleznotās gleznas
Sētas pagalmā sagaidīs draugu sarūpēts tirdziņš

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA
Skaidrā  
naudā

CENU 
AMPLITŪDA
2 - 10 EUR

Iepriekšēja pieteikšanās 
lielākām grupām

10. septembris no 11.00 līdz 20.00
11. septembris no 12.00 un 17.00
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dabalabaliving

GPS: 57.312679, 22.020862

10.-11.SEPTEMBRIS

TĪRS, VESELĪGS, GARŠĪGS
#MEŽĀ

Kafejnīcā #mežā visi ēdieni gatavoti no tīrām izejvielām, ja gaļa, tad brieža. Vienmēr 
pieejamas arī vegānas, veģetāras un bez glutēna izvēles. Gatavojam sirsnīgi, malkas krāsnīs.

Meža gaļas ēdieni, piemēram, 
brieža gaļas rasols, steiks, 
sautējums, brieža zupa, 
dārzeņu krēmzupa
Rudens garšu deserti, 
pašgatavots saldējums no 
Dundagas pienotavas 
produktiem, kokteiļi no 
vietējām izejvielām

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA
Skaidrā un 
bezskaidrā 
naudā 

CENU 
AMPLITŪDA
5 - 20 EUR 

10. un 11. septembris 
no 10.00 līdz 21.00 vai saskaņā ar 
rezervācijām

Vēlama iepriekšēja rezervācija

SAIMNIEKI
Reinis Pižiks, Loreta Pižika

IZKLAIDE
Pieejama loka šaušanas trase, 
SUP dēļi iemēģināšanai lielā 
dīķī vai Stendes upē, kā arī 
kanoe laivas, kajaki pa Stendi, 
Rindu, Irbi, Enguri. 
Rezervācijas T. 26844295

PAPILDUS 
IESPĒJAS

Iespēja iegādāties pašu ceptu 
maizi

"Daba laba", Ances pagasts, 
Ventspils novads
T. 26826839, 26844295 
E-pasts:
info@dabalaba.lv

www.dabalaba.lv
dabalabaliving
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10.-11.SEPTEMBRIS

BITES BANDENIEKOS 
BRANČO

Uz uguns gatavotas maltītes nobaudīšana brīvā dabā, bišu klātbūtnes gaisotnē.

Brieža gaļas gulaša zupa
Štovēti kāposti ar desiņām
Plānās pankūkas ar medu

IZKLAIDE
Sveču darbnīca (EUR 2 no 
cilvēka)
Ekstrēmais brauciens pa meža 
bezceļa trasi (EUR 25/4 cilvēki)
Iepazīšanās ar bišu gultām 
(bezmaksas)

GPS: 57.401508,22.449703
KONTAKTI
"Bandenieki", 
Valdgales pagasts
T. 29129832
E-pasts:
izviedrina@gmail.com

SAIMNIEKI 
Inga un Raimonds Zviedriņi

PAPILDUS 
IESPĒJAS

uz vietas ir iespējams iegādāties 
medu, dažādus medus 
maisījumus, sīrupus, bišu vaska 
sveces un lūpu balzamus

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA
Skaidrā  
naudā

CENU 
AMPLITŪDA
5.50 - 9.50 EUR

Obligāta iepriekšēja 
pieteikšanās līdz 10.septembrim

10. un 11.septembris 
no 11.00 līdz 18.00

bitesbandeniekos

www.bitesbandeniekos.lv
bitesbandeniekos
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ĒDIENKARTE

GPS: 57.457127, 22.382378

10.-11.SEPTEMBRIS

BĒRZPĻAVAS
Bērzpļavās piedāvāsim saldās kūkas, uz ugunskura vārītu zupu un varēs iegādāties medu. 

Bērpļavas ir vēsturiski bagāta vieta, tur blakus ir Dinsberga parks, kuru būs iespēja izstaigāt 
un atrisināt kādu uzdevumu. Nopērkot kūciņas, viesiem būs iespēja finansiāli atbalstīt 

Bērzpļavās topošo dzīvojamo māju. Diemžēl ņemot vērā tikai mājas tapšanu, tad nebūs 
iespēja apmeklēt tualeti. 

Uz ugunskura vārīta zupa – 
pupiņu zupa ar meža gaļu.
Līdzņemšanai pieejami dažādi 
mājās gatavoti našķi, cepumi, 
kūkas, braunijs.
@es.gatavoju dārza našķi

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA
Skaidrā  
naudā 

CENU 
AMPLITŪDA
2.50 - 10 EUR 

10. un 11. septembris 
no 13.00 līdz 19.00

Nav nepieciešama

SAIMNIECE
Ieva Eizenberga

IZKLAIDE
Būs sagatavots uzdevums 
saistībā ar vēsturiski izveidoto 
Dinsberga parku. Pat daudzi 
vietēji par tādu nezina

PAPILDUS 
IESPĒJAS

Varēs iegādāties medu, priežu 
čiekuru sīrupu un omes adītās 
zeķes. 
@es.gatavoju dārza našķi

Bērzpļavas, 
Dundagas pagasts
T. 29720268 
E-pasts:
ievakalni@gmail.com
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ĒDIENKARTE

10.-11.SEPTEMBRIS

JEMĀD PĀIKIST 
DĀRZA MEŽIŅĀ

Mājas kafejnīca ir iekārtota starp dārza augiem, bērzu un priežu paēnā. Ēdiens pārsvarā tiek 
gatavots uz vietas dārzā, uz dzīvas uguns.

Piedāvājumā ir tikai augu valsts ēdieni 
no vegānās virtuves.
Dažādas pankūkas bez olām, cukura 
un kviešu miltiem. Vietējo dārzeņu 
sautējums, kombuča, augu piens, 
lupīnu kafija, pašgatavota šokolāde.
Kaņepju maize un pašas gatavotās 
vegānās pastētes

IZKLAIDE
Pastaiga pa dārzu, dabas, augu, 
koku, kukaiņu, putnu vērošana, 
pētīšana
Kādā no pēcpusdienām būs iespēja 
baudīt muzikālu performanci manā 
Dārza kafejnīcā, sekojiet informācijai.

GPS:
57.736585, 22.582848

KONTAKTI
Mazdārziņš #72 pie 
"Margrietiņām", Kolka
T. 26220849 
E-pasts:
botanigais@gmail.com

SAIMNIECE 
Ginta Ernštreite

PAPILDUS IESPĒJAS
Pati gatavoju Kadiķogu tumšo 
šokolādi, būs iespēja to iegādāties 
līdzņemšanai. 
Pati darinu smaržkociņus, konusiņus 
un kvēpeklīšus, būs iespēja 
iegādāties Vībotnes, Kadiķu, Priedes, 
Lavandas un Rozes Smaržkociņus.

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA
Skaidrā  
naudā

CENU 
AMPLITŪDA
2 - 9 EUR

Obligāta iepriekšēja 
pieteikšanās līdz 9.septembrim

10. un 11.septembris 
no 13.00 līdz 18.00

Ginta Ernštreite 
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ĒDIENKARTE

GPS:
57.512875, 22.351053

10.-11.SEPTEMBRIS

DUNDAGAS REZIDENCE
Mūsu mājas kafejnīca ir neliels ģimenes lolojums, kurā piedāvāsim ēdienus, kuri pašiem 

ģimenē visvairāk garšo.

Gulaša zupa
Čebureki ar gaļu
Burgers
Eklēri

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA
Skaidrā  
naudā 

CENU 
AMPLITŪDA
2 - 8 EUR 

10. un 11. septembris 
no 13.00 līdz 18.00

Nav nepieciešama

SAIMNIEKI
Dāvis Freimuts

Šlīteres iela 1, 
Dundagas pagasts
T. 29108083
E-pasts:
Davis34@inbox.lv
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ĒDIENKARTE

KONTAKTI
ZS "Mežmači", Dūmele, 
Dundagas pagasts
T. 22458892
E-pasts:
biedriba.esisvaigs@gmail.com

10.-11.SEPTEMBRIS

KAFEJNĪCA 
EZERA DIBENĀ 

Kafejnīca govju ielenkumā - ganībās, barona laikos nolaista ezera pļavās.

Burgeri
Liellopa gaļas 
degustācija
Mežmaču mājas 
pupiņu zupa

IZKLAIDE
Pastaigas pa ezeru, 
žoga mietu dzīšana, 
atrakcijas bērniem

GPS:
57.662932,22.473231
SAIMNIEKI
Biedrība "Es i` svaigs"

PAPILDUS 
IESPĒJAS

Iespēja iegādāties 
vietējo produkciju

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA
Skaidrā un 
bezskaidrā  
naudā

CENU 
AMPLITŪDA
0 - 25 EUR

Obligāta iepriekšēja 
pieteikšanās grupām lielākām 
par 9 personām

10. septembrī no 11.00 līdz 18.00
11.septembrī no 11.00 līdz 15.00

esisvaigs
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ĒDIENKARTE

ApartamentiDundagaXXL

GPS: 57.503275, 22.356073

10.-11.SEPTEMBRIS

AUSTRUMVĒJŠ
Brīvdienu māja “Apartamenti Dundaga XXL” tradicionāli piedāvā ģimenisku atpūtu – 

nakšņošanu plašos, romantiski iekārtotos apartamentos un ūdenspriekus vienmēr siltā 
basienā +30 ̊ar pretstraumi, malkas kurinātu pirti un īstu lauku zāļu tēju, taču šoreiz lai 
notiek kas neparastāks – dārza atpūtas zonā, austrumiem raksturīgā atmosfērā maltīte 

Ēģiptiešu gaumē.

Tradicionālas ēģiptiešu uzkodas ar siltu 
“Eish Baladi” maizi
Salāti “Tabbouleh”
Ar liellopa gaļu*, rīsiem un dārzeņiem 
pildīts “Hawawshi”
Ar liellopa gaļu* vai veģetāru pildījumu 
“Mahshi”
Gurķu - jogurta mērce “Zabadi”
“Basbousa” kūciņas ar mērci un ogām
Kafija, tēja, atspirdzinoši dzērieni

* bioloģiski audzēta liellopa gaļa

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA
Skaidrā  
naudā 

CENU 
AMPLITŪDA
3.50 - 10 EUR 

10.septembris no 12.00 līdz 20.00 
11.septembris no 11.00 līdz 17.00 

Grupu apmeklējumiem virs 10 
personām, nepieciešama 
iepriekšēja pieteikšanās

SAIMNIEKI
Linda un Guntis Celmi

IZKLAIDE
Radošā darbnīca – “Izkrāso Ēģipti”, dārza 
spēles lieliem un maziem, tematisks, 
muzikāls fons

PAPILDUS IESPĒJAS
Iepriekš rezervējot, visas dienas garumā iespēja izmantot baseinu un pirti 1h/30EUR 
līdz 6 personām, vakarā no 20.00 – 6 vietīgs kubls ar hidromasāžu un gaismiņām un 
atpūtas zona ēģiptiešu stilā 80 EUR.

Saules iela 5, 
Dundaga
T. 29490550
E-pasts:
atputadundaga@inbox.lv

apartamentidundagaxxl
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ĒDIENKARTE

GPS: 57.703353, 22.380706 

10.-11.SEPTEMBRIS

PITRAGA PIETURA 
Mājas kafejnīca, kurai esam devuši nosaukumu Pitraga pietura: vieta kur apstāties, 

atradīsies kādreizējās Pitraga zivju kūpināšanas fabrikas teritorijā. Nākotnē šeit plānojam 
izveidot omulīgu kafejnīcu, tāpēc piedāvajumā būs kafija, dzērieni ar burbuļiem un našķi.

kombuča
kremants
espresso, kapučino, latte

čia sēklu pudiņš (vegāns, 
bezglutēna)
trifeļu čipsi (vegāni)
saldējums
Pitraga plātsmaizes

Dzērieni: 

Ēdieni:

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA
Skaidrā un 
bezskaidrā 
naudā 

CENU 
AMPLITŪDA
3 - 7 EUR 

10. un 11.septembris 
no 11.00 līdz 18.00

Nav nepieciešama

SAIMNIEKI
Paula Tisenkopfa un Edgars Ražinskis

 

IZKLAIDE
Ekskursija pa kādreizējo zivju 
kūpināšanas fabriku jeb fabrīķi, 
kā to mēdz dēvēt šajā pusē

"Kukšupītes", 
Pitrags
T. 28664983
E-pasts:
edgars@25wolves.com
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ĒDIENKARTE

10.-11.SEPTEMBRIS

BRĪVĀS KAIJAS
Māju īpašnieki 8 gadus loloja savu veģetāro kafejnīcu "Garuda" Rīgā un ar lielāko prieku 

piedāvās ko nebijušu Lībiešu krastā - veģetāriešiem un vegāniem draudzīgu ēdienkarti, ko 
iecienījuši arī visēdāji!

Papadami ar Čiaviāru 
un humusu 
Mājas sieru plate ar 
svaigu dzērveņu 
ievārījumu

Sarkano lēcu zupa ar 
tomātiem

Mājas siers tomātos ar 
basmati rīsiem un 
salātiem
Sojšļiks ar dārzeņu 
sautējumu

Čia pudiņš ar mango 
mērci
Pašu gatavoti saldumi

Uzkodu plates:

Zupas:

Pamatēdieni:

Saldie:
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Zāļu tēja
Kafija – melna, Latte, 
Kapučino (augu piens atlternatīva)
Masala tēja
Karkade dzēriens ar garšvielām

Dzērieni:



GPS:  57.741098, 22.583784

10.-11.SEPTEMBRIS

BRĪVĀS KAIJAS

KONTAKTI

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA
Skaidrā  
naudā 

CENU 
AMPLITŪDA
1 - 7 EUR 

10.septembris no 10.00 līdz 18.00 
11.septembris no 10.00 līdz 16.00 

Nepieciešama grupām no 10 
cilvēkiem

SAIMNIEKI
Karīna Andreika, Aivars Andreika

PAPILDUS 
IESPĒJAS

Iespēja iegādāties mājas sierus, 
pašu gatavotus saldumus, 
garšvielu maisījumus

“Kaijas”, 
Kolkas pagasts
T. 29128202
E-pasts:
karina@garudafood.lv

garudacafe
ES ESMU - MĒS ESAM Gongu 
meistari - Karīna un Aivars Andreikas
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IZKLAIDE
10.septembrī 19.00 gongu 
skaņu meditācija 

      (pēc pieraksta; 
      15 EUR, divatā 25 EUR)
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ĒDIENKARTE

11.SEPTEMBRIS

BRĪVDIENU MĀJAS 
PIZĀ RESTORĀNS

Veģetārs ēdiens – kafejnīca brīvā dabā.

Veģetārs ēdiens 
indiešu un 
taizemiešu gaumē

GPS: 
57.599726,
21.968635

KONTAKTI
“Viļumi”, Miķeļtornis, 
Tārgales pagasts
T. 28396323
E-pasts:
info@piza.lv

SAIMNIEKI 
Ulla un Toby 

PAPILDUS 
IESPĒJAS

Iespējama rotu 
iegāde

NORĒĶINI

DARBA LAIKS

REZERVĀCIJA
Skaidrā  
naudā

CENU 
AMPLITŪDA
6 - 10 EUR

11.septembris
no 13.00 līdz 16.00

Iepriekšēja rezervācija

pizaguesthouse
pizaguesthouse
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