
PASŪTĪJUMU
KATALOGS

Meistaru roku darbs!



Meistaru roku darbs!

KATALOGA SATURS

1. Kliņģeri - saldie un sāļie. 

2. Tortes - standarta, pasūtījuma, 
 meistara un kāzu pasūtījumu tortes, 
 biezpiena lāsītes un siera bumbiņas. 

3. Citi konditorejas izstrādājumi - 
 cepumi un pīrādziņi.

* Konditorejas izstrādājums var saturēt pārtikas 
alergēnus!



Meistaru roku darbs!

KLIŅĢERIS AR RIEKSTIEM

SASTĀVS:
Rauga mīklas kliņģeris pildīts ar rozīnēm, maltām aprikozēm, marmelādes 
gabaliņiem un sukādēm, drupināti grauzdēti zemesrieksti, dekorēts ar 

pūdercukuru *

SVARS UN CENA:

1,000 kg - 7.99 EUR
No 1,500 kg (ieteicams no 2,000 kg) līdz 3,500 kg

Klasiskas formas

SALDAIS KLIŅĢERIS



Meistaru roku darbs!

KLIŅĢERIS AR MANDELĒM

SASTĀVS:
Rauga mīklas kliņģeris pildīts ar rozīnēm, maltām aprikozēm, marmelādes 

gabaliņiem un sukādēm, dekorēts ar mandelēm, drumstalām un 
pūdercukuru *

SVARS UN CENA:

1,000 kg - 8.99 EUR
No 1,500 kg (ieteicams no 2,000 kg) līdz 3,500 kg

Klasiskas formas

SALDAIS KLIŅĢERIS



Meistaru roku darbs!

KLIŅĢERIS AR AUGĻIEM

SASTĀVS:
Kārtainās rauga mīklas kliņģeris pildīts ar rozīnēm, aprikozēm, plūmēm un 

kanēli, bagātīgi dekorēts ar dažādiem sezonas augļiem un ogām *

SVARS UN CENA:

1,000 kg - 9.99 EUR
No 1,500 kg (ieteicams no 2,000 kg) līdz 3,500 kg

Klasiskas formas

SALDAIS KLIŅĢERIS



Meistaru roku darbs!

KLIŅĢERIS AR KARAMEĻU PILDĪJUMU UN 
SUKĀDĒM

SASTĀVS:
Rauga mīklas kliņģeris pildīts ar karameļu pildījumu, rozīnēm, aprikozēm, 
ķirbja, cukini, apelsīnu un ērkšķogu sukādēm, dekorēts ar drumstalām, 

zemesriekstiem, karameli un pūdercukuru *

SVARS UN CENA:

1,000 kg - 9.99 EUR
No 1,500 kg (ieteicams no 2,000 kg) līdz 3,500 kg

Klasiskas formas

SALDAIS KLIŅĢERIS



Meistaru roku darbs!

KLIŅĢERIS AR BIEZPIENA PILDĪJUMU UN 
SUKĀDĒM

SASTĀVS:
Rauga mīklas kliņģeris pildīts ar biezpiena vaniļas pildījumu, rozīnēm, ķirb-
ja, cukini, apelsīnu un ērkšķogu sukādēm, dekorēts ar drumstalām, cukura 

pomādi un pūdercukuru *

SVARS UN CENA:

1,000 kg - 9.99 EUR
No 1,500 kg (ieteicams no 2,000 kg) līdz 3,500 kg

Klasiskas formas

SALDAIS KLIŅĢERIS



Meistaru roku darbs!

KLIŅĢERIS AR KŪPINĀTU GAĻU 
UN SĒKLIŅĀM

SASTĀVS:
Kārtainās rauga mīklas kliņģeris pildīts ar kūpinātu gaļu, papriku, marinēti-

em gurķiem, sieru, tomātu mērci, dekorēts ar sēkliņu maisījumu *

SVARS UN CENA:

1,000 kg - 7.99 EUR
No 1,500 kg (ieteicams no 2,000 kg) līdz 3,500 kg

Klasiskas formas 

SĀĻAIS KLIŅĢERIS



Meistaru roku darbs!

SASTĀVS:
Kārtainās rauga mīklas kliņģeris pildīts ar papriku, kūpinātu šķiņķi, marinēti-
em gurķiem, sieru, sīpoliem, majonēzi, šampinjoniem, dekorēts ar dažādi-

em sezonas dārzeņiem *

SVARS UN CENA:

1,000 kg - 9.99 EUR
No 1,500 kg (ieteicams no 2,00 kg) līdz 3,500 kg

Klasiskas formas

SĀĻAIS KLIŅĢERIS

KLIŅĢERIS AR KŪPINĀTU ŠĶIŅĶI 
UN DĀRZEŅIEM



Meistaru roku darbs!

KLIŅĢERIS AR VISTAS GAĻU 
DEKORĒTS AR DĀRZEŅIEM

SASTĀVS:
Kārtainās rauga mīklas kliņģeris pildīts ar papriku, vārītu vistas fileju, sieru, 
šampinjoniem, marinētiem gurķiem, dažādiem dārzeņiem, sīpoliem un ma-

jonēzi. Dekorēts ar sezonas dārzeņiem *

SVARS UN CENA:

1,000 kg - 9.99 EUR
No 1,500 kg (ieteicams no 2,000 kg) līdz 3,500 kg

Klasiskas formas

SĀĻAIS KLIŅĢERIS



Meistaru roku darbs!

SASTĀVS:
Kārtainās rauga mīklas kliņģeris pildīts ar papriku, kūpinātu zivi (makrele), 
šampinjoniem, marinētiem gurķiem, sieru, sīpoliem,  dažādiem dārzeņiem 

un majonēzi. Dekorēts ar sezonas dārzeņiem *

SVARS UN CENA:

1,000 kg - 16.99 EUR
No 1,500 kg (ieteicams no 2,000 kg) līdz 3,500 kg

Klasiskas formas

SĀĻAIS KLIŅĢERIS

KLIŅĢERIS AR ZIVI 
DEKORĒTS AR DĀRZEŅIEM



Meistaru roku darbs!

PĒC INDIVIDUĀLĀ NOFORMĒJUMA

SASTĀVS:
Piedāvājam dažādas formas (apaļus, burtu veidā, ciparu veidā) kliņģerus, kas node-
korēti pēc Jūsu vēlmēm, par pamatu izvēloties kādu no sekojošiem kliņģeru veidiem  
- “Kliņģeris ar augļiem”, ”kliņģeris ar kūpinātu šķiņķi un dārzeņiem”, “kliņģeris ar 

vistas gaļu dekorēts ar dārzeņiem”, “kliņģeris ar zivi dekorēts ar dārzeņiem” *

SVARS UN CENA:

Kliņģeris ar augļiem 1,000 kg - 9.99 EUR papildus 1.49 EUR
Kliņģeris ar kūpinātu šķiņķi un dārzeņiem 1,000 kg - 9.99 EUR papildus 1.49 EUR

Kliņģeris ar vistas gaļu dekorēts ar dārzeņiem 1,000 kg - 9.99 EUR papildus 1.49 EUR
Kliņģeris ar zivi dekorēts ar dārzeņiem 1,000 kg - 16.99 EUR papildus 1.49 EUR

No 1,500 kg (ieteicams no 2,000 kg) līdz 3,500 kg

SĀĻAIS UN/VAI SALDAIS
KLIŅĢERIS



Meistaru roku darbs!

Pasūtījuma pieņemšana:
• Beķerejās ir pieejams pasūtījumu katalogs ar plašu konditorejas 
izstrādājumu sortimentu.
• Visiem katalogā pieejamiem konditorejas izstrādājumiem ir norādīts 
sastāvs, forma, krāsa, dekorēšanas iespējas, svars un fiksēta cena. 
•  Lai noformētu vēlamo pasūtījumu, Jums nepieciešams vērsties pie 
beķerejas  pārdevējas vai vadītājas.
•  Pārdevēja aizpildīs pasūtījuma veidlapu, kuru apstiprināsiet 
ar savu parakstu.

Pasūtījuma izpilde un priekšapmaksa:
• Pasūtījuma katalogā piedāvātos konditorejas izstrādājumus var 
pasūtīt ne ātrāk kā 1 nedēļu un ne vēlāk kā 1 dienu iepriekš līdz plkst. 
16.00 pirms pasūtījuma izņemšanas.
• Sarežģītāku pasūtījumu kā individuālā noformējuma kliņģeri 
jāpasūta  ne vēlāk kā līdz plkst. 16.00 2 dienas pirms pasūtījuma 
izņemšanas.
• Veicot pasūtījumu ir jāiemaksā ne mazāk kā 30% priekšapmaksas 
no izvēlētā konditorejas izstrādājuma summas. 

Pasūtījuma izņemšana:
• Pasūtīto kliņģeri  saņemsiet pasūtījuma veidlapā norādītajā laikā 
(atbilstoši beķerejas darba laikam) un vietā (kādā no 3 beķerejām Imantā, 
Iļģuciemā vai Purvciemā).
• Pasūtījums būs iesaiņots atbilstošā iepakojumā, kas būs par                    
papildus maksu atbilstoši no kliņģera lieluma - 0.99 EUR vai 1.49 EUR.
• Pie pasūtījuma izņemšanas veiksiet atlikušo samaksu par pasūtījumu.

Kvalitāte:
• Pasūtījuma katalogā piedāvātie kliņģeri tiek gatavoti atbilstoši              
noformētam pasūtījumam un norādītajām klienta vēlmēm. Visi konditorejas 
izstrādājumi ir konditorejas meistaru roku darbs un tiek gatavoti no augst-
vērtīgām izejvielām.

PASŪTĪJUMA VEIKŠANA SALDIEM 
UN/VAI SĀĻIEM KLIŅĢERIEM



Meistaru roku darbs!

KLASISKĀ MEDUS TORTE

SASTĀVS:

SVARS UN CENA:
0,600 kg -   7.49 EUR 
1,000 kg - 11.49 EUR

STANDARTA

BISKVĪTS 

PILDĪJUMS

KRĒMS

Medus biskvīts 

Skābā krējuma krēms

Putukrējums, medus, 
šokolāde

TORTES FORMA:
Apaļa



Meistaru roku darbs!

SASTĀVS:

STANDARTA

BIEZPIENA TORTE AR MARMELĀDI

BISKVĪTS 

PILDĪJUMS

KRĒMS

DEKORĒTA

Gaišais biskvīts Biezpiena krēms

Putukrējums, marmelādes 
gabaliņi, aprikožu ievārījums

Balto šokolādi un zīmējumu

SVARS UN CENA:
1,000 kg - 11.99 EUR

TORTES FORMA:
Apaļa



Meistaru roku darbs!

KARAMEĻU VALRIEKSTU TORTE

SASTĀVS:

SVARS UN CENA:
0,600 kg -   8.49 EUR 
1,100 kg - 12.99 EUR

STANDARTA

BISKVĪTS 

PILDĪJUMS

Gaišais biskvīts ar īrisa garšu

Sviests, medus, 
šokolāde, valrieksti

TORTES FORMA:
Apaļa

KRĒMS

DEKORĒTA

Iebiezinātā piena - karameļu 
krēms

Veseli valrieksti medū, 
šokolādes dekori



Meistaru roku darbs!

SASTĀVS:

STANDARTA

ĶIRŠU PUTUKRĒJUMA TORTE

BISKVĪTS 

PILDĪJUMS

KRĒMS

DEKORĒTA

Kārtainā alus mīkla Iebiezinātais piens ar 
cukuru,  vaniļas krēms

Putukrējums, veseli ķirši 
želejā

Veseliem ķiršiem želejā un 
šokolādes dekoriem

SVARS UN CENA:
1,000 kg - 12.99 EUR

TORTES FORMA:
Apaļa



Meistaru roku darbs!

ŠOKOLĀDES BEZĒ TORTE

SASTĀVS:

SVARS UN CENA:
0,500 kg -   8.49 EUR 
1,000 kg - 12.99 EUR

STANDARTA

BISKVĪTS 

PILDĪJUMS

Bezē (pūdercukurs, rieksti, 
olu baltums)

Bezē un rieksti

TORTES FORMA:
Apaļa

KRĒMS

DEKORĒTA

Šokolādes sviesta krēms

Šokolādes dekori



Meistaru roku darbs!

SASTĀVS:

STANDARTA

AVEŅU MASCARPONE SIERA TORTE

BISKVĪTS 

PILDĪJUMS

KRĒMS

DEKORĒTA

Kakao biskvīts,
kakao smilšu mīklas 
pamatne

Iebiezinātā piena krēms, 
vaniļas krēms, svaigā siera 
“Mascarpone” kārta

Avenes, sviests, baltā 
šokolāde

Svaigām avenēm un želeju

SVARS UN CENA:
0,600 kg -   8.49 EUR 
1,200 kg - 12.99 EUR

TORTES FORMA:
Apaļa



Meistaru roku darbs!

KARAMEĻU KRĒMA TORTE

SASTĀVS:

SVARS UN CENA:
1,000 kg - 12.99 EUR

STANDARTA

BISKVĪTS 

PILDĪJUMS

Kakao biskvīts

Krējums

TORTES FORMA:
Apaļa

KRĒMS

DEKORĒTA

Karameļu krēms

Veseli lazdu rieksti un 
šokolādes dekori



Meistaru roku darbs!

SASTĀVS:

STANDARTA

BIEZPIENA SVAIGĀ SIERA TORTE

BISKVĪTS 

PILDĪJUMS

KRĒMS

DEKORĒTA

Baltais biskvīts Svaigā siera krēms

Biezpiens Svaigas sezonas ogas un 
šokolādes dekori

SVARS UN CENA:
1,300 kg - 13.99 EUR

TORTES FORMA:
Apaļa



Meistaru roku darbs!

PASŪTĪJUMU TORTE

SVARS UN CENA:
Svars pēc izvēles

1,000 kg - 13.99 EUR

PASŪTĪJUMU TORTE

TORTES FORMA:
Apaļa

Pasūtījuma tortei par pamatu tiek izvēlēta kāda no standarta tortu 
sastāviem, bet ir iespēja izvēlēties sev vēlamo svaru, izmēru un 

apsveikumu!

UZRAKSTS:
Apsveikums vai novēlējums
 uzrakstīts uz tortes virsmas



Meistaru roku darbs!

MEISTARA PASŪTĪJUMU
 TORTE

MEISTARA PASŪTĪJUMU TORTE

SVARS UN CENA:
Svars pēc izvēles

1,000 kg - 14.99 EUR

Meistara pasūtījuma tortei par pamatu tiek ieteikta kāda no standarta tor-
tu sastāviem, bet noformējums, svars, izmērs, forma un apsveikumu pēc 

klienta vēlmēm

UZRAKSTS:
Apsveikums vai novēlējums 
uzrakstīts uz tortes virsmas.
Apsveikums vai novēlējums 

uzrakstīts uz šokolādes plāksnītes

TORTES FORMA:
Dažādas formas



Meistaru roku darbs!

KĀZU / KĀZU JUBILEJU PASŪTĪJUMU TORTE

SVARS UN CENA:
Svars pēc izvēles

1,000 kg - 16.99 EUR

KĀZU/KĀZU JUBILEJU  
PASŪTĪJUMU TORTE

TORTES FORMA:
Dažādas formas

Kāzu / kāzu jubileju pasūtījuma tortei par pamatu tiek izvēlēta kāda no standarta tortu 
sastāviem, bet ar īpašu kāzu tortes noformējumu (puķītes, balodīši, gulbīši), svars, 

izmērs, forma pēc klienta vēlmēm *

UZRAKSTS:
Īpašs tortes noformējums, uzraksts 
uz tortes vai šokolādes plāksnītes



Meistaru roku darbs!

SASTĀVS:
Plaucētā mīkla, biezpiena putukrējuma pildījums, pūdercukurs *

SVARS UN CENA:

1,000 kg - 12.99 EUR
1,000 kg aptuveni 100 lāsītes

 KRĒMA IZSTRĀDĀJUMI 

BIEZPIENA LĀSĪTES



Meistaru roku darbs!

SASTĀVS:
Plaucētā mīkla, kausētā siera pildījums, dekorēts ar sēkliņu maisījumu *

SVARS UN CENA:

1,000 kg - 13.99 EUR
1,000 kg aptuveni 100 bumbiņas

 KRĒMA IZSTRĀDĀJUMI 

SIERA BUMBIŅAS



Meistaru roku darbs!

Pasūtījuma pieņemšana:
• Beķerejās ir pieejams pasūtījumu katalogs ar plašu konditorejas 
izstrādājumu sortimentu.
• Visiem katalogā pieejamiem konditorejas izstrādājumiem ir norādīts 
sastāvs, forma, krāsa, dekorēšanas iespējas, svars un fiksēta cena. 
• Lai noformētu vēlamo pasūtījumu, Jums nepieciešams vērsties pie 
beķerejas  pārdevējas vai vadītājas.
• Pārdevēja aizpildīs pasūtījuma veidlapu, kuru apstiprināsiet ar 
savu parakstu.

Pasūtījuma izpilde un priekšapmaksa:
• Pasūtījuma katalogā piedāvātos konditorejas izstrādājumus var pasūtīt 
ne ātrāk kā 1 nedēļu un ne vēlāk kā 1 dienu iepriekš līdz plkst. 16.00 pirms 
pasūtījuma izņemšanas.
• Sarežģītākus pasūtījumus kā Meistara pasūtījuma torte,  kāzu / 
kāzu jubileju pasūtījuma torte jāpasūta  ne vēlāk kā līdz plkst. 16.00 2 
dienas pirms pasūtījuma izņemšanas.
• Veicot pasūtījumu ir jāiemaksā ne mazāk kā 30% priekšapmaksas no 
izvēlētā konditorejas izstrādājuma summas. 

Pasūtījuma izņemšana:
• Pasūtīto torti saņemsiet pasūtījuma veidlapā norādītajā laikā (atbilstoši 
beķerejas darba laikam) un vietā (kādā no 3 beķerejām Imantā, Iļģuciemā vai 
Purvciemā).
• Pasūtījums būs iesaiņots atbilstošā iepakojumā.  
• Pie pasūtījuma izņemšanas veiksiet  atlikušo samaksu  par pasūtījumu.

Kvalitāte:
• Pasūtījuma katalogā piedāvātās tortes tiek gatavoti atbilstoši noformētam 
pasūtījumam un norādītajām klienta vēlmēm. Visi konditorejas izstrādājumi ir 
konditorejas meistaru roku darbs un tiek gatavoti no augstvērtīgām izejvielām.

PASŪTĪJUMA VEIKŠANA TORTĒM



Meistaru roku darbs!

  CITI KONDITOREJAS 
IZSTRĀDĀJUMI 

KARAVAJS

SASTĀVS:
Apaļas formas maize no rauga mīklas, dekorēta ar kārtainās mīklas ziediņiem, 

gulbīšiem un sapītu gredzenu, kur ievietot sāls trauciņu *

SVARS UN CENA:

1,000 kg - 9.99 EUR



Meistaru roku darbs!

SVIESTA KRUASĀNS MINI 25 g

 

SASTĀVS:
Rauga kārtainā mīkla no augstākā labuma kviešu miltiem, saldkrējuma svi-
ests 82% (Francija) un vistu olas, gatavots pēc īpašas Francijas receptes * 

SVARS UN CENA:

1 gab. (25g) - 0.39 EUR 

  CITI KONDITOREJAS 
IZSTRĀDĀJUMI 



Meistaru roku darbs!

BIEZPIENA SMALKMAIZĪTE MINI 38 g

 

SASTĀVS:
Rauga mīklas (lenģēta) mini smalkmaizīte ar biezpiena vaniļas pildījumu *   

SVARS UN CENA:

1 gab. (38 g) - 0.29 EUR 

  CITI KONDITOREJAS 
IZSTRĀDĀJUMI 



Meistaru roku darbs!

 IEVĀRĪJUMA SMALKMAIZĪTE MINI 38 g

 

SASTĀVS:
Rauga mīklas (lenģēta) mini smalkmaizīte ar sezonālu ievārījumu (brūkleņu, 
vai dzērveņu, vai aveņu, vai ābolu) dekorēta ar pūdercukuru un drumstalām*

SVARS UN CENA:

1 gab. (38 g) - 0.29 EUR 

  CITI KONDITOREJAS 
IZSTRĀDĀJUMI 



Meistaru roku darbs!

KAFIJAS SMALKMAIZĪTE MINI 38 g

 

SASTĀVS:
Rauga mīklas (lenģēta) mini smalkmaizīte, vārītā krēma pildījums 

ar vaniļas garšu *

SVARS UN CENA:

1 gab. (38 g) - 0.29 EUR 

  CITI KONDITOREJAS 
IZSTRĀDĀJUMI 



Meistaru roku darbs!

KANĒĻA SMALKMAIZĪTE MINI 38 g

 

SASTĀVS:
Rauga mīklas (lenģēta) mini smalkmaizīte, vārītā krēma,  kanēļa un cukura 

pildījums dekorēta ar kanēli un cukuru *

SVARS UN CENA:

1 gab. (38 g) - 0.29 EUR 

  CITI KONDITOREJAS 
IZSTRĀDĀJUMI 



Meistaru roku darbs!

 

SASTĀVS:
Rauga mīklas (lenģēta) mini smalkmaizīte,  karameļu pildījums dekorēta ar 

drupinātiem zemesriekstiem un pūdercukuru *

SVARS UN CENA:

1 gab. (38 g) - 0.29 EUR 

  CITI KONDITOREJAS 
IZSTRĀDĀJUMI 

KARAMEĻU RIEKSTU SMALKMAIZĪTE 
MINI 38 g



Meistaru roku darbs!

MAGOŅU SMALKMAIZĪTE MINI 40 g

 

SASTĀVS:
Rauga mīklas (lenģēta) mini smalkmaizīte, magoņu pildījums dekorēta ar 

šokolādes pomādi * 

SVARS UN CENA:

1 gab. (40 g) - 0.29 EUR 

  CITI KONDITOREJAS 
IZSTRĀDĀJUMI 



Meistaru roku darbs!

 

SASTĀVS:
Rauga mīkla, speķa gaļa, sīpoli un melnie pipari *

SVARS UN CENA:

1 gab. (25 g) - 0.29 EUR 

  CITI KONDITOREJAS 
IZSTRĀDĀJUMI 

SPEĶA PĪRĀDZIŅŠ MINI 25 g



Meistaru roku darbs!

 

SASTĀVS:
Rauga mīkla, speķa gaļa, sīpoli un melnie pipari *

SVARS UN CENA:

1 gab. (40 g) - 0.39 EUR 

  CITI KONDITOREJAS 
IZSTRĀDĀJUMI 

SPEĶA PĪRĀDZIŅŠ LIELAIS 40 g



Meistaru roku darbs!

 

SASTĀVS:
Raugu mīkla, sautēti kāposti, sāls un pipari *

SVARS UN CENA:

1 gab. (30 g) - 0.29 EUR 

  CITI KONDITOREJAS 
IZSTRĀDĀJUMI 

KĀPOSTU PĪRĀDZIŅŠ MINI 30 g



Meistaru roku darbs!

 

SASTĀVS:
Raugu mīkla, sautēti kāposti, sāls un pipari *

SVARS UN CENA:

1 gab. (60 g) - 0.39 EUR

  CITI KONDITOREJAS 
IZSTRĀDĀJUMI 

KĀPOSTU PĪRĀDZIŅŠ  60 g



Meistaru roku darbs!

 

SASTĀVS:
Raugu mīkla, spinātu pildījums, fetas siers *

SVARS UN CENA:

1 gab. (30 g) - 0.29 EUR 

  CITI KONDITOREJAS 
IZSTRĀDĀJUMI 

SPINĀTU UN FETAS SIERA PĪRĀDZIŅŠ 
MINI 30 g



Meistaru roku darbs!

 

SASTĀVS:
Raugu mīkla, spinātu pildījums, fetas siers *

SVARS UN CENA:

1 gab. (55 g) - 0.39 EUR 

  CITI KONDITOREJAS 
IZSTRĀDĀJUMI 

SPINĀTU UN FETAS SIERA PĪRĀDZIŅŠ 55 g



Meistaru roku darbs!

 

SASTĀVS:
Rauga mīklas (lenģēta) mini smalkmaizīte, Holandes siera pildījums,  

bagātīgi dekorēta ar sieru *

SVARS UN CENA:

1 gab. (30 g) - 0.34 EUR 

  CITI KONDITOREJAS 
IZSTRĀDĀJUMI 

SIERA SMALKMAIZĪTE MINI 30 g



Meistaru roku darbs!

SIERA SMALKMAIZĪTE 70 g

 

SASTĀVS:
Rauga mīklas (lenģēta) smalkmaizīte, Holandes siera pildījums,  

bagātīgi dekorēta ar sieru *

SVARS UN CENA:

1 gab. (70 g) - 0.49 EUR 

  CITI KONDITOREJAS 
IZSTRĀDĀJUMI 



Meistaru roku darbs!

 

SASTĀVS:
Bezrauga kārtainā mīkla, liellopu maltā gaļa * 

SVARS UN CENA:

1 gab. (60 g) - 0.74 EUR 

  CITI KONDITOREJAS 
IZSTRĀDĀJUMI 

BULJONA PĪRĀDZIŅŠ 60 g



Meistaru roku darbs!

PICELLA AR TRĪS SIERIEM 55 g

 

SASTĀVS:
Rauga mīklas mini piciņa, pildīta ar trijiem sieriem – Holandes, Donablue, 

Mozzarela un tomātu mērci *

SVARS UN CENA:

1 gab. (55 g) - 0.49 EUR 

  CITI KONDITOREJAS 
IZSTRĀDĀJUMI 



Meistaru roku darbs!

PICELLA AR ŠĶIŅĶI UN SIERU 55 g

 

SASTĀVS:
Rauga mīklas mini piciņa, pildīta ar  cūkgaļas kūpinātu šķiņķi un rīvētu 

Holandes sieru *

SVARS UN CENA:

1 gab. (55 g) - 0.49 EUR 

  CITI KONDITOREJAS 
IZSTRĀDĀJUMI 



Meistaru roku darbs!

PICELLA AR VISTAS GAĻU UN SIERU 55 g

 

SASTĀVS:
Rauga mīklas mini piciņa, pildīta ar vārītu vistas fileju un rīvētu 

Holandes sieru *

SVARS UN CENA:

1 gab. (55 g) - 0.49 EUR 

  CITI KONDITOREJAS 
IZSTRĀDĀJUMI 



Meistaru roku darbs!

SASTĀVS:
Smilšu mīkla, ievārījums (sezonas), drupināti zemesrieksti, cukurs *

SVARS UN CENA:

1,000 kg - 7.99 EUR
Pieejami dažādi iepakojuma izmēri un veidi (cena par iepakojumu tiek 

precizēta pie pasūtījuma veikšanas)

  CITI KONDITOREJAS 
IZSTRĀDĀJUMI 

CEPUMI “RIEKSTU ROMBIŅI”



Meistaru roku darbs!

SASTĀVS:
Smilšu mīkla, ievārījums (sezonas), mandeļu skaidiņas, cukurs **

SVARS UN CENA:

1,000 kg - 8.99 EUR
Pieejami dažādi iepakojuma izmēri un veidi (cena par iepakojumu tiek 

precizēta pie pasūtījuma veikšanas)

  CITI KONDITOREJAS 
IZSTRĀDĀJUMI 

CEPUMI “MANDEĻU ROMBIŅI”



Meistaru roku darbs!

SASTĀVS:
Smilšu mīkla, vaniļas cukurs *

SVARS UN CENA:

1,000 kg - 6.99 EUR
Pieejami dažādi iepakojuma izmēri un veidi (cena par iepakojumu tiek 

precizēta pie pasūtījuma veikšanas)

  CITI KONDITOREJAS 
IZSTRĀDĀJUMI 

CEPUMI “VANIĻAS SIRSNIŅA”



Meistaru roku darbs!

SASTĀVS:
Šokolādes glazūra, šokolāde, saldkrējuma sviests,  cukurs, vanilīns *

SVARS UN CENA:

1,000 kg - 8.99 EUR
Pieejami dažādi iepakojuma izmēri un veidi (cena par iepakojumu tiek 

precizēta pie pasūtījuma veikšanas)

  CITI KONDITOREJAS 
IZSTRĀDĀJUMI

CEPUMI “ŠOKOLĀDES”



Meistaru roku darbs!

 

SASTĀVS:
Bezrauga kārtainā mīkla, cukurs, kanēlis *

SVARS UN CENA:

1,000 kg - 8.49 EUR
Pieejami dažādi iepakojuma izmēri un veidi (cena par iepakojumu tiek 

precizēta pie pasūtījuma veikšanas)

  CITI KONDITOREJAS 
IZSTRĀDĀJUMI 

CEPUMI “AUSTIŅAS”



Meistaru roku darbs!

KRAUKŠĶĪGĀS PIPARKŪKAS

SASTĀVS:
Augstākā labuma milti,  pūdercukurs, margarīns, karameļu sīrups, garšvielu maisī-
jums – kardemons, koreandrs, muskatrieksti, smaržīgie pipari, krustnagliņas*

SVARS UN CENA:

1,000 kg - 6.99 EUR
Pieejami dažādi iepakojuma izmēri un veidi (cena par iepakojumu tiek 

precizēta pie pasūtījuma veikšanas)

  CITI KONDITOREJAS 
IZSTRĀDĀJUMI



Meistaru roku darbs!

KRAUKŠĶĪGĀS PIPARKŪKAS AR MEDU

 

SASTĀVS:
Augstākā labuma milti,  pūdercukurs, pļavas ziedu medus, margarīns, 
karameļu sīrups, garšvielu maisījums – kardemons, koreandrs, muskatriek-

sti, smaržīgie pipari, krustnagliņas *

SVARS UN CENA:

1,000 kg - 9.99 EUR
Pieejami dažādi iepakojuma izmēri un veidi (cena par iepakojumu tiek 

precizēta pie pasūtījuma veikšanas)

  CITI KONDITOREJAS 
IZSTRĀDĀJUMI 



Meistaru roku darbs!

 

SASTĀVS:
Siera mīkla, siers *

SVARS UN CENA:

1,000 kg - 8.99 EUR
Pieejami dažādi iepakojuma izmēri un veidi (cena par iepakojumu tiek 

precizēta pie pasūtījuma veikšanas)

  CITI KONDITOREJAS 
IZSTRĀDĀJUMI 

CEPUMI “SIERA MĒNESTIŅŠ”



Meistaru roku darbs!

 

SASTĀVS:
Siera mīkla, ķimenes, sāls *

SVARS UN CENA:

1,000 kg - 8.49 EUR
Pieejami dažādi iepakojuma izmēri un veidi (cena par iepakojumu tiek 

precizēta pie pasūtījuma veikšanas)

  CITI KONDITOREJAS 
IZSTRĀDĀJUMI 

CEPUMI “ĶIMEŅU STANDZIŅAS”



Meistaru roku darbs!

 

SASTĀVS:
Siera mīkla, sezama sēkliņas, sāls *

SVARS UN CENA:

1,000 kg - 7.99 EUR
Pieejami dažādi iepakojuma izmēri un veidi (cena par iepakojumu tiek 

precizēta pie pasūtījuma veikšanas)

  CITI KONDITOREJAS 
IZSTRĀDĀJUMI 

CEPUMI “SEZAMA STANDZIŅAS”



Meistaru roku darbs!

Pasūtījuma pieņemšana:
• Beķerejās ir pieejams pasūtījumu katalogs ar plašu konditorejas 
izstrādājumu sortimentu.
• Visiem katalogā pieejamiem konditorejas izstrādājumiem ir norādīts 
sastāvs, forma, krāsa, dekorēšanas iespējas, svars un fiksēta cena. 
• Lai noformētu vēlamo pasūtījumu, Jums nepieciešams vērsties pie 
beķerejas  pārdevējas vai vadītājas.
• Pārdevēja aizpildīs pasūtījuma veidlapu, kuru apstiprināsiet ar 
savu parakstu.

Pasūtījuma izpilde un priekšapmaksa:
• Pasūtījuma katalogā piedāvātos konditorejas izstrādājumus var pasūtīt 
ne ātrāk kā 1 nedēļu un ne vēlāk kā 1 dienu iepriekš līdz plkst. 16.00 pirms 
pasūtījuma izņemšanas.
• Sarežģītākus pasūtījumus (cepumu fasēšana dažāda veida iepakojumos) 
jāpasūta  ne vēlāk kā līdz plkst. 16.00 3 dienas iepriekš vai pusēm 
vienojoties pirms pasūtījuma izņemšanas.
• Veicot pasūtījumu ir jāiemaksā ne mazāk kā 30% priekšapmaksas no 
izvēlētā konditorejas izstrādājuma summas. 

Pasūtījuma izņemšana:
• Pasūtīto torti saņemsiet pasūtījuma veidlapā norādītajā laikā 
(atbilstoši beķerejas darba laikam) un vietā (kādā no 3 beķerejām Imantā, 
Iļģuciemā vai Purvciemā).
• Konditorejas izstrādājumi būs iesaiņoti atbilstošā iepakojumā.
• Pēc klienta vēlmēm un abām pusēm vienojoties cepumi pieejami  
dažāda veida iepakojumos,  kas būs par papildus maksu atbilstoši no 
iepakojumā materiāla un tā lieluma.
• Pie pasūtījuma izņemšanas veiksiet  atlikušo samaksu  par pasūtījumu.

Kvalitāte:
• Pasūtījuma katalogā piedāvātie konditorejas izstrādājumi tiek gatavo-
ti atbilstoši noformētam pasūtījumam un norādītajām klienta vēlmēm. Visi 
konditorejas izstrādājumi ir konditorejas meistaru roku darbs un tiek 
gatavoti no augstvērtīgām izejvielām.

PASŪTĪJUMA VEIKŠANA CITIEM 
KONDITOREJAS IZSTRADĀJUMIEM


