
Ēdienkartes receptes Gudras atziņas reklāmas  
lasāmviela, kamĒr viesmīlis kavĒjas

Ziemas sezonas 2017 avīzes speciālizlaidums Nr.3

K
līst baumas, ka šajā mājā 
kādreiz dzīvojis johans Gu
tenbergs — tas, kurš 16. gs. 
maincā izgudroja grāmatu 
iespiešanu. Gutenbergs, 
tāpat kā Bils Geits mūs
dienās, radikāli izmainīja 
pasaules kultūru, jo līdz 
Gutenberga izgudrojumam 
mūki klosteros grāmatas 

pārrakstīja ar roku. un pēkšņi — ienāk pasaulē 
tāds Gutenbergs un saka: izgriezīsim burtus no 
koka, saliksim citu aiz cita rindiņās, nosmērēsim 
ar krāsu un ar vīna spiedi drukāsim tos uz plānas 
teļādas! tas notika 1550. gadā. iespieda jopro
jām pasaulē skaistāko grāmatu —180 milzīgas 

Bībeles, no kurām privātmuzejos zelta cenā vēl 
ir kādas 17. viņš iedzīvojās ārprātīgos parādos, 
jo vajadzēja iztērēt simtiem teļādu, viņa nelietī
gais draugs  Fusts, kuram bija nauda, Gutenber
gam atņēma ne vien biznesu, bet arī sievu, un 
labākais, ko Gutenbergs sava nabadzīgā mūža 
beigās saņēma no nasavas kūrfirsta, bija vienreiz 
gadā jauns kamzolis, 20 sieki ar miltiem un 2 
mucas vīna. un tomēr tieši johans Gutenbergs 
no maincas ir poligrāfijas tēvs!

tomēr — vai tiešām Gutenbergs dzīvoja 
rīgā? nē, bet šajā mājā 150 gadus bija tipo
grāfija, un arhitekts jānis Baumanis, ceļot rīgā 
pirmo tipogrāfijas ēku, 1860. gadā Gutenbergu 
kā patronu uzlika virs viesnīcas vārtu velves. 
tagad Gutenbergs sargā mūs visus.

Kāpēc “Gutenbergs” ir Gutenbergs?

Komanda ir “Gutenberga” spēks

panākumu 
noslēpums dzīvē 

ir ēst to, kas 
patīk, un ļaujiet 
labam ēdienam 
jums palīdzēt  
no iekšpuses! 
Marks Tvens

m
ēs rūpēsimies, lai jūs saņemtu aug
stākā līmeņa apkalpošanu, atspirdzi
no  šus  dzērienus un izcilu ēdie nu no 

vietējo ražotāju produktiem. restorānu 
vada Lāsma  Krastiņa, visu uzņēmumu 
direktors Sandis  Solims, šefpavārs Ēriks 
Livmanis.



atrodi daBā!
1. radio un televīzijas tornis
2. sv. pētera baznīca
3. sv.jēkaba katedrāle
4. rīgas dome
5. nacionālā biblioteka

Aizdars
Grilēti nēģi želejā ar kapātu lauku vistu olu .................................................................................... 5,40 €

karamelizēta strausa aknu pastēte ar sīpolu ievārījumu ............................................................... 3,80 €

pelēko zirņu biezenis ar žāvētas krūtiņas berzumu un kūpinātas bietes želeju ........................ 2,40 €

dūmotas skumbrijas putojums ar marinētu gurķīti un kraukšķīgiem pētersīļiem ................. 4,20 €

Uzkodas
latvijā audzēta strausa gaļas tartars ar marinētam sēnēm, mājas brioš  
un lauku vistu vārītas drupinātas olas ............................................................................................12,50 €

meža sēņu ravioli ar saldā krējuma un melno trifeļsēņu mērci  
un drupinātu cieto sieru ..................................................................................................................... 8,80 €

marinēta un plāni griezta brieža karbonāde ar ceptām sēnēm,  
drupinātu cieto sieru un mājas brioš ..............................................................................................14,50 €

savvaļas sīgas tartars ar mazsālītu gurķi, jūras alģi un Yuzu sorbertu ......................................12,80 €

marinētas Baltijas reņģes ar ceptu ķiploku biezeni, rupjmaizes drupačām  
un kraukšķīgiem pētersīļiem  ............................................................................................................. 5,80 €

lēni gatavota teļa karbonāde ar apsvilinātu tunča fileju un tunčakaperogu mērci ............... 8,60 €

ikri (repsis, sīga, forele, ketlasis) ar pašmāju brioš, notecinātu skābo krējumu  
un mīksti vārītu paipalu olu ............................................................................................................... 9,50 €

siltie savvaļas astoņkāja salāti ar plūkātiem jaunajiem kartupeļiem,  
dārzeņu antipastu un citrusaugļudzidrināta sviesta mērci .......................................................12,50 €

Salāti
sezonas zaļumu un dārzeņu salāti ar alkšņu skaidās kūpinātu “motra” audzētavas  
foreles fileju, bagātināti ar zaļo mārrutku majonēzi un laima sukādēm .................................... 8,90 €

zaļumu salāti ar pašgatavotu grilētu ķimenes sieru, sīpolu marmelādi  
un valriekstu griljāžu  .......................................................................................................................... 7,80 €

Zupas
latvijā audzēta liellopa gaļas zupa ar karamelizētām rudens saknēm ....................................... 6,80 €

stores buljonzupa ar piena putām, kapātiem tomātiem un citronzāli ...................................... 7,80 €

Baraviku krēmzupa ar ceptu cūkgaļas cauraudzīti un notecinātu skābo krējumu .................. 6,20 €

Zivju pamatēdieni
cepta sama fileja (“motras” audzētava) ar sviestapētersīļu mērci,  
dārzeņiem un diļļu pulveri ...............................................................................................................14,50 €

apcepta un garšaugubaltvīna buljonā tvaicēta stores fileja (“motras” audzētava),  
pasniegta ar dārzeņiem un pastinaka biezeni ...............................................................................13,20 €

aukstūdeņu mencas fileja ar pastinakasafrāna biezeni, sparģeļiem  
un bez čaumalas vārītu lauku vistas olu  ........................................................................................12,50 €

Grilēta tunča fileja ar ceptām pākšu pupiņām un tomātu salsu ................................................16,50 €

Gaļas pamatēdieni
Grilēta teļa karbonāde ar marinētu cigoriņufenheļu salātiem, tomātiem,  
alū marinētiem sīpoliem un kaulu buljona mērci ........................................................................22,50 €

lēni gatavota sidrabjēra kāja ar cūku pupu un pikantās desas sautējumu,  
karamelizētu sakņu seleriju un kaulu buljona novārījumu ........................................................16,80 €

latvijā audzēts 14 stundas vārītas cūkgaļas cauraudzis ar 
stampātiem jaunajiem kartupeļiem, medotiem burkāniem un burkānu biezeni .................... 9,50 €

liellopa filejas steiks, pagatavots uz grila un pasniegts ar pētersīļušalotes salātiem,  
grilētiem kartupeļiem un sarkanvīna mērci ..................................................................................18,50 €

lēni gatavota muskatpīles krūtiņa ar violeto burkānu biezeni,  
karamelizētu pastinaku un vīģēm ...................................................................................................16,50 €

karamelizēta truša kāja, pildīta ar ceptām akniņām un rudens meža sēnēm,  
zaļo zirnīšu biezeni un kartupeļu klimpām .................................................................................... 9,20 €

Deserti
Gutenberga “cielaviņas” torte ar lazdu riekstu griljāžu ............................................................... 6,20 €

pavlova ar mascarpones siera putojumu un kraukšķīgām kakao putām ..................................... 5,50 €

saldējumi un sorberti (vaicāt viesmīlim vai pavāram) 1 bumbiņa ............................................. 2,50 €

4 latvijas sieri ar žāvētu ogu un augļu čatniju un sezama sēklu standziņām (1 pers.) ............. 5,90 €

ābolu tarte ............................................................................................................................................ 5,20 €

pēc labām 
pusdienām var 
piedot katram, 

pat  saviem 
 radiniekiem. 
Oskars Vailds

ĒdienKarte
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  6. radisson Blu
  7. melngalvju nams
  8. pulvertornis
  9.  rīgas pils svētā gara 

tornis
10. vanšu tilts

11. rīgas pils
12. sāpju dievmātes baznīca
13. saules akmens
14. rīgas pils svina tornis 
15. anglikāņu baznīca
16. rīgas doms
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Septiņu viesu vai lielākām grupām tiks pieskaitīta 10% maksa par apkalpošanu.



aizmirsāt 
vizītkartes?
kvalitatīvi iespieddarbi paša 
johana Gutenberga uzraudzībā.

“Gutenberga 
druka” viesnīcas 
1. stāvā nodro
šinās ātru, ērtu 
un kvalitatīvu 
darbu, sākot no 
vizītkartēm līdz 

pat grāmatām. personisku pie
eju katram klientam nodrošina 
drukas vadītāja laila Šice ar 
komandu: laila@gutenbergs.lv

Kontakti: hotelgutenbergs.lv 
e-pasts: hotel@gutenbergs.eu
Restorāna vadītāja Lāsma Krastiņa:  
lasma@gutenbergs.eu 
Restorāna tālr.:  +371 67211776

dzimšanas 
dienas, kristības 
vai kāzas — 
rezervējiet 
Gutenberga 
Jumta terasi 
savlaicīgi!
vai  ir redzēta vēl skaistāka  
vieta svinībām? 
vairāk informācijas jums  
sniegs restorāna vadītāja  
lāsma krastiņa:  
lasma@gutnebergs.eu

R
īga tika dibināta 
1201. gadā. arī pirms 
tam te gadu simtiem 
nebija tukša vieta. Šeit 

dzīvoja brīvas tautas — kurši, 
lībieši, sēļi, te valdīja valdnieki, 
kas dzīvoja koka pilīs, brauca 
tirgoņu kuģi, sievām bija grezni 
tērpi ar sudraba, bronzas un 
dzintara rotām, un vīriem asi 
šķēpi. Bet ne tik asi kā prūšu 
krustnešiem, kas 12. gs. no 
daugavas iebruka latvijas 
teritorijā. viņi sludināja kristie
tību un 800 gadus kļuva par šīs 
zemes valdniekiem.

vietā, kur jūs sēžat, atradās 
Bīskapa pils, ko uzcēla 1235. gadā. 
un, lai viņš nemanāmi varētu 
aiziet uz doma baznīcu, izraka 
pazemes eju. jūs neticēsiet, bet 
slepenā eja pastāv vēl šodien! 
tā nav vēl izpētīta un joprojām 
ir pusceļā aizmūrēta. doma 
muzejā neviens nezina tās ieeju, 
tā vēl jāmeklē. Bet varbūt slepe
najā ejā bīskaps noslēpis lādi ar 
zeltu? un varbūt tā ved arī zem 
daugavas, kā stāsta leģendas? 
uz rakšanas dar biem lūdzam 
pieteikties pie viesmīļa!

SPa kūrorts 
“Mārcienas 

muiža” — labākā 
vieta atpūtai  
un veselībai

tikai 150 km no rīgas madonas 
virzienā. restorāns, viesnīca, 
apartamenti vai hostelis. spa 

procedūras un vienīgi latvijā — 
biomehāniskā stimulācija sejai un 
ķermenim ar reālu efektu. konfe

renču un banketu zāle kāzām.
vairāk lasiet: www.marciena.eu
rezervācijai: +371 26335000, 

direktore dace Goloimova
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HoRizontāLi:
2. Kurš izdomāja grā-
matu drukāšanu?
5. Ko padzen gailis 
baznīcu tornī?
6. Pilsēta, kurā  
dzimis Gutenbergs?
8. Kurš paslēpa  
zeltu pazemes ejā?

VeRtiKāLi:
1. Garda zivs resto-
rāna ēdienkartē.
3. Garšaugs.
4. Kurai baznīcai ir 
zvans torņa ārpusē?
7. Putniņš no  
deserta kartes.

AtbiLdes: 1. Forele 2. Gutenbergs 3. timiāns 4. Jēkaba 
5. nelabo 6. Mainca 7. Cielaviņa 8. bīskaps

Zem mums ir 
Pazemes ejas

Krustvārdu mīkla

sākums no pl.19.00
vakari  veltīti  

mūzikas leģendām.   
ņemiet līdzi savas  
labākās plates, 
rezervējiet galdiņu 

savlaicīgi.

Vinila  
plates & vīns

katra mēneša 1.ceturtdienā Gutenberga terasē — 
plates un vīns. 

165. Sala–ti Olivje–
Recepte no 1923. gada 

Pavārgrāmatas

N,
emiet 2 irbītes un 1 teļa mēli, 
novāriet. vēl: ¼ mārciņas 
sarkano ikru, ½ mārciņu svaigus 
salātus, 25 gab. novārītus vēžus 

vai 1 omāru bundžiņu, ½ bundžiņu 
pikuļus (mazi marinēti gurķīši),  
½ bundžiņu mazās sojas pupiņas,  
2 svaigus gurķus, ¼ mārciņu kaperu, 
5 cieti vārītas olas. salieciet visu 
bļodā un pārlejiet ar provansas mērci, 
kas jāgatavo no franču etiķa, to sakuļ 
ar 2 olām un 1 mārciņu franču svies
ta, sāls pēc garšas.

atpūta pašā 
Vecrīgas sirdī 
boutique stila 

viesnīcā!

N
esteidzīga atpūta 
pēc gardas maltītes 

jumta terases 
restorānā kādā no 

38 labiekārtotiem nu
muriņiem garantēs jums 
saldu miegu un bagātīgu 
zviedru galdu brokastīs.

sīkāka informācija  
pie administratora:  

+371 67814090


