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Hotel Bergs laipni aicina iepazīties ar Rūmenes muižu - Hotel Bergs privāto rezidenci Kandavas novadā tikai 
100 km attālumā no Rīgas, kas piedāvā luksusa pakalpojumus un augstākā līmeņa servisu vienā no Latvijas 
gleznainākajiem reģioniem.  
 

Rūmenes muižas estētiskā vide ir piemērota jebkura veida korporatīvajiem pasākumiem, privātām uzņēmumu 
izbraukuma sēdēm, saviesīgiem pasākumiem, kāzām un citiem svarīgiem dzīves mirkļiem. 
Universālais izkārtojums muižas ēkā ir ideāli piemērots vienas vai vairāku dienu pasākumiem līdz 50 personām. Pieci 
ekskluzīvi apartamenti Kungu mājā, pieci divstāvu apartamenti vēsturiskajā Staļļa ēkā un trīs Dārza mājas 
apartamenti dod iespēju izmitināt 28 personas 14 apartamentos. Ievietojot papildus gultas, iespējams izmitināt vēl 
22 personas. Greznajā ēdamistabā restorāna Bergs komanda var uzņemt līdz 45 viesiem formālām vakariņām un 
līdz pat 100 viesiem pirmā stāva reprezentatīvajās telpās vai teltīs muižas parkā pieņemšanas stilā.  
 

 

Kāzu svinību piedāvājums 50 personām ar nakšņošanu un 5 kārtu vakariņām 
 

Ekskluzīva Rūmenes Muižas kompleksa īre svinību organizēšanai un nakšņošanai,  
iekļaujot Kungu māju, Dārza Māju un Vēsturisko Staļļa ēku; 

Īpašs sagaidīšanas kompliments Jaunajam pārim; 
Sagaidīšanas dzērieni un uzkodas; 

Glāze šampanieša pirmajam tostam pirms vakariņām; 
5 kārtu gardēžu vakariņas ar someljē piemeklētiem vīniem, atbilstoši ēdienkartei; 

Nakts uzkodu bufete; 
Kāzu kūka; 

Apkalpošanas maksa; 
Brokastis kāzu viesiem nākamajā rītā. 

____________________________ 

Kopējā summa: 19 382 EUR  
(387.64 EUR / no personas) 
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5 kārtu ēdienkartes paraugs 
 
Sagaidīšanas dzērieni un uzkodas: 

Dzērieni: 
Glāze šampanieša līgavai un līgavainim - komplimentā 

Ruggeri Superiore Valdobbiadene  D.O.C.G. 
Apelsīnu sula, Ūdens, Tēja/kafija 

 
Pirkstiņ-uzkodas 

(Jāizvēlas 4 uzkodas. €2.50 no personas par katru papildus izvēli.) 
 

Fuagrā escalops, sīpolu briošs, apelsīnu džems 
Kapāts lasis, rupjmaizes tosts, mārrutku – citronu krēms, paipalu ola 

Garneļu tosts Skāgena, avokado krēms, plaucētās mīklas groziņš 
Liellopa tartars, rīvēta fuagrā, pekorīno – trifeļu krēms, Parmezāna siers 

Pīles terīne stikla glāzē, dedzināts sviests, kornišoni, marinēti sīpoli 
Austeru tempura, asiņainā mērija stika glāzē 

 
Tosts pirms vakariņām 

 (viena glāze katram viesim – Champagne) 
Taittinger Brut Reserve 

 
 

Ēdienkarte ar pieskaņotiem vīniem: 
 

Amuse bouche 
Cepta austere, kūpināts zutis, ābolu sabajons, fuagrā 

Marchese Antinori Montenisa Cuvee Royale  
Franciacorta DOCG Lombardy 

 
Pirmā uzkoda 

Svilinātas Vagjū jaunlopgaļas karpačo, seleriju remulāde, Islandes garneļvēžu astes,  
viegli kūpināts olas dzeltenums 

Marchesi Antinori Tenuta Guado al Tasso  
Vermentino DOC Bolgheri 2014 

Otrā uzkoda 
Svilinātas tunzivs sašimi, fuagrā, svaigās baravikas, mirina trifeļu mērce 

Tormaresca Pietrabianca Castel del Monte DOC  
Puglia 2014 

 
Pirmais pamatēdiens 

Atlantijas makrele, de poisson rouge mērce, provolones siers,  
meža sēnes, Sicīlijas olīvas, estragons 

Marchesi Antinori Tenuta Guado al Tasso  
Scalabrone Rosato  Bolgheri DOC Tuscany 2016 

 
Starpēdiens 

Dzērveņu granīta 
 

Otrais pamatēdiens 
Sālītā sviestā cepts jēra mugurgabals, baklažānu kaponata, babaganušs, Vidusjūras garšaugi 

Marchesi Antinori Le Mortelle Poggio  
alle Nane Toscana IGT 2011 

 
Deserts 

Baraviku eklērs, rūgtā šokolāde 
Marchesi Antinori Tignanello Grappa Tuscany 
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Nakts uzkodu bufete: 
(Izvēlēties 6 opcijas. €4.50 papildus no personas par katru papildus izvēli.) 

  
Dārzeņu crudite, fetas siera mērce 

* 
Latvijas un Francijas sieru izlase (sezonas sieri) pasniegta ar akāciju medu, čatniju,  

pašu ceptiem grisini 
* 

Gaļas uzkodu plate - Cecina, proscutto, chorizo, salami, rostbifs 
vītināti tomāti, marinēti pērļu sīpoli, olīvas, pašu gatavoti čatniji, grauzdiņi, tomātu pesto 

* 
Grilēti rostbifa salāti ar seleriju remulādi 

Mini romiešu salāti, baltvīnā marinēti bumbieri,  
pekanrieksti, gorgonzola siers 

 
Zaļo lapu salāti, tomāti, svaigie dārzeņi, pasifloru emulsijas mērce 

* 
Grilētas brusketas 

* 
Mini kišu izlase 

* 
Pildīti mazie kruasāni 
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