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Garšupiedzīvojums

ROJA

MELNSILS

ĢIPKA 

RUDE

 27. - 28. augusts

KALTENE

 “PRIEŽLEJAS”

“Priežlejās” pie saimnieces Ineses 27.augustā būs iespēja redzēt, kā tiek 
žāvētas zivis pēc vietējām tradīcijām. Iepriekš piesakoties pie saimnieces, 
tiks organizēta arī Sklandraušu cepšanas meistarklase. Kopā ar  “Bākas 
ielas vecāko” būs iespēja ritināt atmiņu un piedzīvojumu kamolu, tā 
iepazīstot Mērsragu tuvāk. 
Sestdienā, 28. augustā galdā tiks celtas vēlās brokastis ar plānajām 
pankūkām un odziņām.  

krodzinsrederi
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IZKLAIDE: Skland raušu cepšanas meistarklase. Kopā ar “Bākas ielas 
vecāko” būs iespēja ritināt atmiņu un piedzīvojumu kamolu, tā iepazīstot 
Mērsragu tuvāk. 

Līdzņemšanai varēs iegādāties kūpinātas zivis.

Piedāvājuma cenas:  
Brokastu pankūku porcija -2.00 EUR
Dalība zivju degustācijā no 3,00 - 10,00 EUR. 
Pusdienu porcija: 7,50 EUR/ personai

Norēķini: skaidrā naudā. 
Organizētai grupai – ar bankas pārskaitījumu.

KAFEJNĪCA ATVĒRTA:  27. augustā, pl.17.00-20.00
28. augustā, pl.12.00-20.00

Grupām no 10 personām, iepriekšēja pieteikšanās. 

ADRESE: Rožu iela 24, Mērsrags, Talsu novads
 GPS: 57.350224, 23.122322. Tālr.: +371 22158855

PĪLĀDŽU VĪNS

Mājražotāji ražo dažāda veida mājas vīnu un citus labumus: zaptes un 
konservus, no pašu saimniecībā izaudzētām ogām, augļiem, ziediem. 
Gatavo arī dažāda veida zivju kulināriju. Mājas kafejnīcā ciemosies 
folkloras grupa, kas priecēs apmeklētājus ar tautiskās mūzikas 
ritmiem.

 Cīrulīšu mājas labumi
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Siļķu uzkodas. 
Grieķu salāti ,,Cīrulīšu” gaumē. 
Dabīgā sula, sangrija. 
Dažādi augļu, ogu un ziedu vīni. 
Kafija – “Nostaļģija”.

IZKLAIDE: Dzīvā mūzika folkloras grupas izpildījumā!

IZKLAIDE: Mājražotāju tirdziņš – pašcepta maize, sklandrauši, 
rokdarbi, u.c. Muzikāli pārsteigumi

Piedāvājuma cenas:  
Siļķu uzkodas – 3,-EUR
grieķu salāti ,,Cīrulīšu” gaumē - 2,-EUR
Sula - 0,50eur
Sangrija - 2,50 EUR
Vīna glāze - 2,50 EUR
Kafija - 1,00 EUR

KAFEJNĪCA ATVĒRTA:  27. augustā, pl.12.00-20.00
28. augustā, pl.12.00-20.00

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta, vietu skaits ierobežots.

ADRESE:  ,,Cīrulīši”, Kaltene, Rojas pagasts, Talsu novads
GPS 57.4594804, 22.8799947. Tālr.: +371 28308124

Iespēja iegādāties līdzņemšanai - 
vīnu, sidru, zivju produktus.

KURZEMNIEKU ĒDIENI “RĒDEROS”

Krodziņš jau daudzus gadus priecē apmeklētājus ar gardām un 
sātīgām maltītēm. Uzņēmums ir iesaistījies “Livonijas kulinārā 
ceļa” kulinārā mantojuma projektā un apmeklētājiem piedāvā gan 
nacionālos ēdienus, gan “firmas” ēdienus. Iekštelpās būs iespējams 
apskatīt mākslinieku gleznu izstādi

 Rojas TIC

 Mērsraga informācijas centrs
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Pusdienu komplekts: skābeņu zupa, cūku pupas ar bekonu 
un kraukšķīgiem sīpoliem, maizes zupa ar putukrējumu vai  
cepumu kārtojums ar svaigā krēma mērci.

IZKLAIDE: Mākslinieku gleznu izstāde.

Piedāvājuma cenas:  
komplekts – 9,00 EUR/
personai.
Norēķini: skaidrā naudā 
un ar karti

KAFEJNĪCA ATVĒRTA:  28.  augustā, pl.12.00-20.00
Iepriekšēja pieteikšanās grupām virs 10 personām.

ADRESE:  Viesnīca “ Rēderi”, Kaltene, Rojas pagasts, Talsu novads
GPS 57.473702, 22.866852
Tālr.: +371 22845699, +371 22845699

Būs iespējams iegādāties 
ēdienu līdzņemšanai.

27.08. – Spinātu krēmzupa ar sezonas sēnēm un siera čipsi;
Kabaču ‘’laiviņas’’
DESERTS: panna cotta ar sezonas augļu ogām vai mērci.

28.08. – Sestdienas vēlo brokastu piedāvājums 
(no plkst. 12.00 -14.00):
Biezās un plānās pankūkas ‘’Priežleju ‘’gaumē ar sezonas augļu 
mērcītēm. Tēja vai kafija pēc izvēles.
PUSDIENU PIEDĀVĀJUMS (no plkst. 14.00-20.00):
Laša čauders ar zaļumu-ķiploku grauzdiņiem (smeķīgā zivju zupa 
ar glauno nosaukumu), vai aukstā biešu zupa ar sinepju kartu-
peļiem.
Kabaču “laiviņas’’ un gaisīgais krējuma deserts – panna cotta ar 
sezonas augļu ogām vai mērc. Vēsa limonāde.

MĒRSRAGS
PUSDIENOJAM PIE INAS

MĒRSRAGS KALTENE KALTENE

Kurzemei raksturīgas pusdienas ar trim ēdieniem piedāvās saim-
niece Ina, Mērsragā. Viesi varēs ieklausīties stāstos par ēdieniem un 
to gatavošanu. Būs iespējams tikt pie pašceptas saldskābmaizes un 
saimnieces ceptajām reņģītēm.

IZKLAIDE: Iesaistīšanās piekrastei raksturīgo ēdienu gatavošanas
procesā, stāstījums. 
Līdzņemšanai: pašcepta saldskābmaize un reņģītes.

KAFEJNĪCA ATVĒRTA:  28. augustā, pl.12.00-20.00
Apmeklētājiem – iepriekšēja pieteikšanās.

ADRESE: Rožu  iela 20, Mērsrags, Talsu novads. 
GPS: 57.349313, 23.121485. Tālr.: +371 29747831

Kurzemnieku Goda zupa - vistas buljona zupa ar nūdelēm. 
Vārīts rācens ar ceptu reņģi un krējuma- zaļumu mērcīti.
Buberts ar dzērveņu mērci. Pašcepta saldskābmaize.
 “Ceļa kāja” – degustācijai. 
Norēķini: skaidrā naudā. Organizētai
grupai-ar bankas pārskaitījumu

Piedāvājuma cenas:  
samaksā saimniecei 
tik, cik ēdiens bija 
vērts! 

LABA DZĪVE MĒRSRAGĀ
MĒRSRAGS

Uz muzikālo mājražotāju tirdziņu aicina divas saimnieces: Inese un 
Liene. Ciemiņi varēs nogaršot 3 ēdienus, iegādāties saimnieču cepto 
maizīti, sklandraušus un veidotos rokdarbus. 

KAFEJNĪCA ATVĒRTA:  27. augustā, pl.12.00-16.00
Grupām no 10 personām, iepriekšēja pieteikšanās. 

ADRESE: Čiekuru iela 7, Mērsrags, Talsu novads GPS: 57.331878, 
23.095966. Tālr.: +371 26511167 (Inese); +371 29258432 (Liene)
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Zupa:  “Mērsraga Stragnams” 
Otrais ēdiens:  “Kalā jeng” jeb dradžos cepti kartupeļi, skābputra, 
cepta, marinēta reņģe, brētliņas. 
Saldais ēdiens:  “Mustā leibõ» (Rupjmaizes kārtojums).

Piedāvājuma cenas:  
Dalības maksa par ēdienu 
EUR 10.00, no personas.
Norēķini skaidrā naudā. 

MĒRSRAGS

IEVĒRĪBAI!

• Lai samazinātu vienreiz lietojamo trauku 
patēriņu, ar prieku ēdieni tiks pasniegti arī 
jūsu līdzi paņemtajos traukos.

• Aicinām būt atbildīgiem un iepriekš 
pieteikt savu Mājas kafejnīcas apmeklējumu 
zvanot uz norādītajiem tālruņa numuriem.

• Mājas kafejnīcas darbosies pēc kafejnīcu 
āra terašu principa, tāpēc būs pieejamas 
ikvienam apmeklētājam.

• Mājas kafejnīcu apmeklētājus aicinām būt 
atbildīgiem un ievērot visus valstī noteiktos 
ierobežojumus, epidemioloģiskās situācijas 
novēršanai.



WILD ‘N’ FREE

Mājas kafejnīcas saimnieka hobijs ir medības, kas tagad pārtapis 
nelielā biznesā. Uz vietas saimniecībā tiek gatavota medījumu gaļas 
kulinārija - burgeri, steiki, šašliki, pankūkas, gatavoti tikai no savvaļā 
medītu dzīvnieku gaļas. 
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Speciālie Wild’N’Free 
brieža gaļas burgeri.

IZKLAIDE:   Saimnieks izstāstīs, kā pareizi gatavot medījumu,  
lai tas sanāktu garšīgs. Mednieka stāstiņi!

IZKLAIDE:   Akmentiņu apgleznošana.

Piedāvājuma cenas:  
Brieža gaļas burgers– 
5,49 EUR

KAFEJNĪCA ATVĒRTA:  27. augustā, pl.12.00-20.00
Iepriekš pieteikšanās grupām līdz 20 personām.

ADRESE: „“Joki”, Ģipka, Rojas pagasts, Talsu novads. 
GPS 57.570163, 22.654969. Tālr.: +371 26429973

Visa produkcija būs pieejama 
līdzņemšanai.

Wild ‘N’ Free

KAFEJNĪCA ATVĒRTA:  27. augustā, pl.12.00-20.00
28. augustā, pl.12.00-20.00

 Viesiem vēlama iepriekšēja pieteikšanās. Suņi arī ir laipni gaidīti.

P IE  ELMĀRA

Šajā vēsturiskajā lībiešu ciema sētā, ik vienu ciemiņu sagaidīs viesmīlīgā 
saimniece Ieviņa Svitiņa, kura savus ciemiņus pacienās ar gardiem, 
piekrastei raksturīgiem ēdieniem. Viesi varēs apgleznot Ģipkas jūrmalas 
akmentiņus un paņemt par piemiņu sev līdzi!
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Piedāvājuma cenas:  
 Zupa – 4 EUR
Pļedas – 0,30 EUR

Briežu gaļas zupa, 
pļedas, plātsmaize.

MAZIE MARES GARDUMI
  ROJA

Piedāvājuma cenas:  
Pankūka 0,30eur/gb.
Norēķini: skaidrā naudā

ĪSTS LAUKU RANČO

Saimniecība “Vētras” audzē gaļas liellopus. Šeit uz vietas iespējams  baudīt 
īsta lauku rančo atmosfēru! Mājas kafejnīcu dienu ietvaros ciemiņiem 
piedāvājumā saimnieka iecienītākie ēdieni un dzērieni kārtīgai uzēšanai, 
pagaršošanai un līdzi ņemšanai! 

www.rude.lv
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Kārtīgas pusdienas: 
Šmoris “Vētru” gaumē 
ar krāsnī ceptiem 
kartupelīšiem, 
grillētiem dārzeņiem, 
salātiņiem un 
pikantiem gurķīšiem;

Saldais ēdiens: 
Zemeņu 
pasaciņa ar vaniļas 
mērcīti. Šokolādes 
fondans ar augļiem 
un saldējumu. 
Rabarberu/zemeņu 
dzēriens ar 
piparmētru “
piešprici”.

Degustācijai: 
SĀĻĀ PLATE: 
grillgaļiņas, 
krēmkūciņas, 
dārzeņu ruletes, 
pupu/zirņu bumbas 
ar ķiploku mērcīti.
SALDĀ PLATE: 
plūmju un ābolu 
zefīri, ogu pufiņi, 
olbaltuma groziņi 
un šokolādes 
keksiņi.

IZKLAIDE: Ekskursija pa gaļas liellopu saimniecību 45 min.: 
pl. 12:00; 13:30; 15:00; 16:30 un 18:00. 
Fotoorientēšanās aktivitāte: “Kurzemnieku pēdās” 1h:
pl.12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00

Piedāvājuma cenas:  
pusdienas – 9,00 EUR, 
degustācija – 5.00 EUR

KAFEJNĪCA ATVĒRTA:  27. augustā, pl.12.00-20.00
28. augustā, pl.12.00-20.00

Iepriekšēja pieteikšanās grupām virs 10 personām.

ADRESE:   “Vētras”, Rude, Rojas pagasts, Talsu novads. 
GPS 57.477382, 22.734143. T: +371 29134608

Būs iespējams iegādāties ēdienu līdzņemšanai.

Ģimenes pārvaldītajā restorānā, mājas kafejnīcu dienu ietvaros, 
viesiem tiks piedāvāti zivju ēdieni un ēdieni no vecmāmiņu recepšu 
grāmatas. Ēdiena baudīšanu īpašāku padarīs lieliskais skats uz Rojas 
ostu.
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Plānās pankūkas – ar dažādiem pildījumiem.
Zivis ar piedevām.
Desertā – buberts no vecmāmiņas recepšu krājuma.

Piedāvājuma cenas:  
Zivis ar piedevām: 7,00 - 15,00 EUR
Pankūkas ar dažādiem pildījumiem: 
no 3,50 -15,00 EUR 
Buberts: no 5,00 - 7,00 EUR 

IZKLAIDE: Apskatāmi un iegādājami pērļu rokdarbi – 
sprādzes, auskari un adījumi, tamborējumi.
Būs iespējams iegādāties ēdienu līdzņemšanai.

IZKLAIDE: Būs iespējams pašiem salasīt sev krūmmellenes, 
ieklausīties saimnieku stāstījumā par zemnieku saimniecību un satikt 
burvīgās suņu meitenes.
Būs iespējams iegādāties krūmmellenes līdzņemšanai.

KAFEJNĪCA ATVĒRTA:  27. augustā, pl.12.00-20.00
                                                28. augustā, pl.12.00-20.00

KAFEJNĪCA ATVĒRTA:  28.augustā, pl.12.00-20.00
Vēlama iepriekšēja pieteikšanās

ADRESE: Restorāns & Bārs Mare, Selgas iela 1C,  Roja, Talsu novads.
GPS 57.506114, 22.802054. Tālr.: +371 29169490

ADRESE: “Paegļi”, Rude, Rojas pagasts, Talsu novads. 
GPS 57,486729, 22,741153. Tālr.: +371 27651751

  hotelmare  krūmmellenes rude

LIELISKĀ GADSIMTA 
GARŠAS ROJĀ TRĪS SUŅI MELLENĒS

    ROJA     RUDE

  MELNSILS

    RUDE   ĢIPKA

Ģimene, kas nesen atgriezusies no Turcijas un apmetusies uz dzīvi 
Rojā, uzņems ciemiņus savā sētā un cienās ar dažādiem, Austrumiem 
raksturīgiem ēdieniem.
Šajā mājas kafejnīcā atradīsiet Sultāna cienīgu 100% augu valsts 
ēdienkarti, kas gadsimtiem celta galdā karaliskajā galmā. Piedāvājumā 
degustācijai dažādas uzkodas, silta zupa, saldajā sātīgais graudu, riekstu 
un žāvēto augļu pudiņš.

Piedāvājuma cenas:  
 EUR 12/personai. Bērniem līdz 12 
gadiem bez maksas, pasakot slepeno 
paroli: LŪDZU un PALDIES!
Norēķini: skaidrā naudā.
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Grillētu baklažānu salāti; vīnogu lapu dolmas; pupiņas olīveļļā, 
pīrāgi un citas uzkodas. 
Siltai baudai lēcu zupa un saldajā vēsturiskais Noasa pudiņš. 

IZKLAIDE: piedalīšanās vīnogu lapu tīšanas meistarklasē un atjautīgā 
erudīcijas konkursā ar iespēju vinnēt balvas.
Būs iespējams iegādāties dažādus labumus.

KAFEJNĪCA ATVĒRTA:  28. augustā, pl.12.00-20.00
Vēlama iepriekšēja pieteikšanās. 

ADRESE: Selgas iela 27, Roja, Talsu novads. GPS: 57.502298, 22.813171
 Tālr.: +371 26445778

Ģimenes lauku saimniecībā, saimnieko Kražovsku ģimene ar trīs 
burvīgām vācu aitu sugas suņu meitenēm. Saimniecībā vairāk kā 2 ha 
platībā audzē krūmmellenes un viesiem piedāvās pašu gatavotas plānās 
pankūkas ar svaigām ogām, ogu mērcītēm un sāļajām mērcītēm, kā arī 
citus gardumus-keksiņus, ogu zefīrus, siera kūku un svaigu ogu smūtijus. 
Ciemiņi paši varēs sev salasīt krūmmellenes un izbaudīt ekskursiju pa 
saimniecību.

Uz dzīvās uguns ceptas plānās pankūkas ar ogām, ogu mērcītēm, 
kā arī sāļajām mērcītēm. 
Svaigu ogu smūtiji.
Keksiņi; ogu zefīri, siera kūka. 
Tēja un kafija.

REŅĢĒDĀJU LEIPUTRIJA
KALTENE

 Kaltenes sabiedriskais centrs “Kaltenes klubs”, piekrastes galvenās 
saimnieces Dinas Čubas vadībā, pārtaps par Mājas kafejnīcu, kur 
ikviens ciemiņš varēs nonākt reņģēdāju leiputrijā! Izbaudīt reņģu 
ēdienus un uzkodas dažnedažādākās variācijās, iepazīties ar vienkāršo 
zvejnieksievu Mildiņu, ielauzīt mēli vietējā dialektā un iegādāties 
kaltennieku mājražojumus.
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Sidraba reņģu asorti:
Reņģes sutinātas pienā 
Reņģu kotletes
Reņģu frikadeles ar dažādām mērcītēm
Viltotās austeres
Pamatēdiens: Lašu zupa
Reņģu plātsmaize
Kraukšķīgās reņģītes ar salātiņiem
Saldajā: “Saldās reņģītes” 
Zāļu tēja, garšu ūdens.

Piedāvājuma cenas:  
“Sidraba reņģu asorti”, komplekts: 5 EUR
Pamatēdiens: no 1,50 – 3.00 EUR
Ūdens/tēja: 0,20/0,50 EUR
Norēķini: skaidrā naudā

IZKLAIDE: Atjautības uzdevumi zvejnieksievas Mildiņas vadībā!
Kaltenes mājražotāju produkcijas iegāde!
Būs iespējams iegādāties uzkodas un ēdienu līdzņemšanai.

KAFEJNĪCA ATVĒRTA:  28. augustā, pl.12.00-20.00
Vienlaicīgi iespējams uzņemt ap 20. cilv. ar iepriekšēju pieteikšanos

ADRESE: “Kaltenes klubs”, Kaltene, Rojas pagasts, Talsu novads. 
GPS 57.463766, 22.881316. Tālr.: +371 26318241

ADRESE:  „Kārandas“, Melnsils, Rojas pagasts.
 GPS 57,64548; 22,57498. Tālr.: +371 29128403


