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IL SOLE   Mājīgs restorāns, mūsdienīga itāļu 
virtuve un dzīvās mūzikas priekšnesumi - īstā 
noskaņa omulīgam Ziemassvētku pasākumam.

SVĒTKU PASĀKUMS „FESTIVE FRIDAY”
VIEW RESTAURANT – SEAFOOD & GRILL
9.12.; 16.12.; 23.12.
Iedvesmojoša vide, izsmalcināta 4-kārtu maltīte, 
welcome drink un dzīvās mūzikas priekšnesumi 
- viss, kas nepieciešams greznām vakariņām 
Ziemassvētku noskaņā radu, draugu vai kolēģu 
pulkā.

PĒRLE   Eleganta banketu zāle un gleznains 
skats uz jūru – ideāli piemērota vieta privātu 
pasākumu rīkošanai jūsu uzņēmuma
darbiniekiem.

SVĒTKU PROGRAMMA „MERRY CHRISTMAS PARTY” 
15.12.; 16.12; 17.12.
Pilnībā sagatavota, jautra un atraktīva svētku 
programma korporatīvajam Ziemassvētku 
pasākumam. 4-kārtu svētku vakariņas un 
welcome drink, dzīvā mūzika un aizraujošas 
izklaides kopā ar harizmātisko vakara vadītāju 
Roberto Meloni.

ATPŪTAS PASĀKUMS „SPA VOYAGE” 
Neaizmirstams ceļojums relaksācijas un 
gastronomisko izklaižu pasaulē. 

Piedāvājumā iekļauts:
■ Ūdens relaksācijas kompleksa
   “The Garden” vai pirts kompleksa
   “The Banja” apmeklējums;
■ Svētku vakariņas restorānā ar
   skatu uz jūru;
■ Nakšņošana Classic numurā.

75 €

no

Rezervācija
no 4 pers.no / 1 pers. 

No 10 - 350 viesiem

47 € Rezervācija
no 10 pers.no / 1 pers. 

65 € Rezervācija
no 30 pers./ 1 pers. 

no 95 € Rezervācija
no 4 pers./ 1 pers. 

no 145 € Rezervācija
no 10 pers./ 1 pers. 

Vietu skaits ierobežots



PIEDĀVĀJAM IEGĀDĀTIES
ARĪ DAŽĀDU NOMINĀLU

NAUDAS DĀVANU KARTES!

Nakšņošana Delux numurā
un viena SPA programma pēc izvēles:
■ Kompleksa “The Banja” apmeklējums 2 pers. (120 min)
■ Kompleksa “The Garden” apmeklējums 2 pers. (120 min)
■ Masāža 2 pers. (60 min)

SPA ESCAPE

■ Jūras ūdens relaksācijas centra
   “SEA Wellness” apmeklējums (90 min)
■ 3-kārtu maltīte restorānā ar skatu uz jūru

SEA WELLNESS
■ Jūras ūdens relaksācijas centra
   “SEA Wellness” apmeklējums (90 min)
■ Kafija/ tēja un deserts “Turtle Lounge”

SEA WELLNESS

Piedāvājums 14 dienām
■ Jūras ūdens relaksācijas centra “SEA Wellness”
   apmeklējums (90 min, katru dienu)
■ Sporta kluba apmeklējums (90 min, katru dienu)

FITNESS VACATION

Kompleksa “The Garden” apmeklējums (120 min)
■ Ziepju putas „Hamam” turku pirtī
■ Māla maska tvaika pirtī  “Rasul” (15 min)
■ Atspirdzinošs dzēriens

THE GARDEN
Kompleksa „The Banja” apmeklējums (120 min)
■ Jūras sāls un priežu čiekuru dabīgs skrubis
■ Pēršanās ar ozola slotiņām (15 min)
■ Pīlings ar dabīgu citrona sulu un medu (5 min)
■ Relaksācija aromātiskajā telpā „Hayloft”
■ Tēja ar medu un citronu

THE BANJA

Kompleksa „The Garden” apmeklējums (60 min) vai
„Sea Wellness” apmeklējums (90 min)
■ Aromātiskā masāža (60 min)
■ Atspirdzinošs dzēriens 
2-kārtu pusdienas vai vakariņas restorānā ar skatu uz jūru

SPA AS A GIFT

3-kārtu vakariņas no speciālas
ēdienkartes (2 pers.)

ITALIAN DINNER

Jūras veltes & steiki. 6 ēdienu degustācijas ēdienkarte
“VIEW Restaurant – Seafood & Grill” (1 pers.)

SEAFOOD & STEAK
GOURMET MENU

Naudas dāvanu kartes derīguma termiņš - 6 mēneši.

Derīguma termiņš piedāvājumu dāvanu kartēm - 31.05.2023.



Svētku bufete Ēdienkartes paraugs*

SALĀTI
Kalmāru salāti ar ķiršu tomātiem un čili majonēzi.

Olivjē salāti ar kūpinātu gaļu.
Sālītu un marinētu dārzeņu izlase (gurķi, tomāti, sēnes, kāposti, ķiploki, ķirbis).

GAĻAS UZKODAS
Rostbifs ar brūkleņu mostardu.

Truša aknu pastēte ar dzērveņu marmelādi.
Cūkgaļas cepetis ar medus-sinepju mērci.

ZIVJU UZKODAS
Stores galerts.

Rozā garneles ar avokado mussu.
Siļķes fileja trīs marinādēs un kartupeļu fondants.

GAĻAS PAMATĒDIENI
Brieža gaļas kotletes ar dzērveņu mērci.

Pīles stilbiņu konfits brūkleņu mērcē.

ZIVJU PAMATĒDIENI
Laša fileja ar Sabajones mērci.

Garneļu kūciņas ar kaperu mērci.

PIEDEVAS
Cepti jauni kartupeļi.

Beluga lēcas ar baravikām.
Grilēti dārzeņi ar pesto.

Vīnā sautēti kāposti.

KARSTĀS MĒRCES:
Brūkleņu, sinepju, bumbieru-mārrutku, ingvera čatnijs.

DESERTI
Ķiršu klafutī.

Martini sautēts bumbieris ar vaniļas mērci.
Mini eklēru izlase.

Kārtains deserts Napoleons.

*citas ēdienkartes pēc individuāla pieprasījuma.

65 €     /1 pers. (sākot no 30 viesiem)



Banketu ēdienkarte

ZIVJU UZKODAS
Garšaugos ceptas tīģergarneles ar avokado tartaru un tomātu salsu.

Klasiskais laša tartars.
Siļķes fileja trīs marinādēs ar kartupeļu biezeni un olu.

GAĻAS UZKODAS
Rostbifs ar sarkano sīpolu marmelādi un bumbieri.

Vistas gaļas rulāde pildīta ar Parmezānu un saulē kaltētiem tomātiem, ar siera un laima mērci.
Truša aknu pastēte un bietes briošs ar brūkleņu mērci.

VEĢETĀRĀS UZKODAS
Sālītu un marinētu dārzeņu izlase (gurķi, tomāti, sēnes, kāposti, ķiploki, ķirbis).

Grilēti baklažāni ar kazas sieru un svaigu tomātu salsu.

SALĀTI
Romiešu salāti ar bekonu, vistas krūtiņu un Cēzara mērci.

Saldskābu tīģergarneļu salāti ar kalmāru gredzeniem, ķiršu tomātiem un ķiploku aioli mērci.

PAMATĒDIENI
(viens ēdiens pēc jūsu izvēles)

Liellopu gaļas rostbifs ar baraviku mērci.
Rampsteiks ar demi-glace mērci.

Pīles stilbiņa konfits ar meža ogu mērci.
Cepta akmensasara fileja ar tomātu biska mērci.

Baklažānu lazanja ar sēņu žuljēnu un Parmezānu.

Pamatēdieni tiek pasniegti ar
kartupeļu gratēnu, ķirbja mussu un Provansas ratatuju.

SVĒTKU TORTE
(pēc jūsu izvēles)

Kokosriekstu krēms ar ķiršu konfitūru, šokolādes-ingvera biskvītu un balto šokolādi.
Burkānkūka ar Maskarpones krēmu un apelsīnu sukādēm.

Medus kūka ar banāniem un upenēm.

77 €     /1 pers. (sākot no 30 viesiem)



65 €     /1 pers. (sākot no 20 viesiem)

Ēdienu izvēle jāveic iepriekš
(viens ēdiens no katras kārtas, vienāds visiem viesiem)

4-kārtu svētku vakariņas

AUKSTĀS UZKODAS
(viena uzkoda pēc jūsu izvēles)

Grilēts avokado pildīts ar rozā garneļu salātiem.
Truša aknu pastēte ar brūkleņu konfitūru un trifelu krutoniem.

Svilināts tuncis ar kvinoju un ingvera-sinepju mērci.
Saldskābā kaponata ar marinētiem baltiem sparģeļiem un Burratina sieru.

SILTĀS UZKODAS
Ķirbju krēmzupa ar pīles gaļas konfitu.

SORBETS
Malbec vīna un piecu garšvielu sorbets.

PAMATĒDIENS
(viens pamatēdiens pēc jūsu izvēles)

Stores fileja lobstera mērcē ar citronu-kartupeļu biezeni uz zaļajiem sparģeļiem.
Pīles krūtiņa ar ērkšķogu mērci, sautētu mandarīnu un ķirbju biezeni.

Liellopa rostbifs demi-glace mērcē ar baravikām, trifeļu-kartupeļu biezeni un
karamelizētu cigoriņu konfitu.

Portobello sēņu milfejs ar trifeļu orzotto un Parmezāna kraukšķiem.

DESERTS
(viens deserts pēc jūsu izvēles)

Silts burkānu pudiņš ar sukādēm, rumu, dzērveņu mērci un konjaka saldējumu.
Porterī sacepts ābols ar ciedru riekstiem un skābā krējuma saldējumu.

Milfejs ar baltās šokolādes krēmu, žāvētām plūmēm un pekanriekstiem.



Inga Lakevica
Pārdošanas speciāliste
+371 22044003
hotel@balticbeach.lv


