
+371 29641454
+371 22454748

zemozola.cafe@gmail.com

"Šķesteri", Straupes pagasts,
Pārgaujas novads

Klājam svētku mielasta galdu svinībām 
un banketiem dažādām dzīves situācijām.

WiFi parole:   zem-ozola

“Rožkalnu maizes” kafejnīca “Zem Ozola”

www.rozkalnumaize.lv



UZKODAS

4.50 €

4.50 €

2.50 €

3.50 €

3.50 €

4.80 €

4.00 €

3.50 €

5.80 €

3.50 €

3.50 €

4.00 €

Omlete ar salami
 

Rožkalnu mājas maizes lielā 
sviestmaize

Rožkalnu saldskābmaize, sviests, 

paipalu olas, cepts bekons, 

biezpiens

Ķiploku grauzdiņi no Rožkalnu mājas 
maizes un aukstā garšaugu mērce 

Vieglie un gardie Cēzara salāti 

romiešu salātu lapas, parmezāna 

siers, Rožkalnu mājas maizes 

grauzdiņi, Cēzara salātu mērce

                                                 ar vistu
                                                 ar garnelēm

Maigi kraukšķīgie Grieķu salāti  

paprika, svaigi tomāti un gurķi, 

olīvas, fetas siers, sīpols, pesto 

mērce

Sātīgie alus salāti 

kūpināts siers, žāvēta cūkgaļa, 

Rožkalnu mājas maizes grauzdiņi, 

ķiploki, marinēti gurķi, majonēzes 

mērce, tomātu mērce

Tradicionālie gaļas salāti  

kartupeļi, marinēti gurķi, olas, 

cūkgaļa, krējuma mērce

un skābo krējumu 

rīvēti kartupeļi, bekons, krējums

Vistas gaļas salāti ar marinētām 
sēnēm 

Ķīnas kāposts, kūpināta vista, 

marinēti šampinjoni, svaigs gurķis, 

garšaugi, olas, Rožkalnu mājas 

maizes grauzdiņi, majonēzes mērce

Svaigie tunča salāti ar paipalu olām 

tuncis, salātu lapu mikslis, svaigie 

tomāti, paipalu olas, burkāns,  

olīvas, salātu mērce

Kartupeļu pankūkas ar ievārījumu 
vai skābo krējumu 

rīvēti kartupeļi, ievārījums, krējums

Kartupeļu pankūkas ar bekonu 

Par alergēniem jautāt viesmīlim



ZUPAS

3.00 €

3.50 €

3.50 €

3.00 €

4.50 €Atspirdzinoši sātīgā tomātu krēmzupa 
ar garnelēm

tomāti, krēmsiers, baziks, garneles, 

parmezāna siers

Soļanka, kas “piesien dūšu” 

kartupeļi, kūpināta gaļa, salami, 

garšaugi, marinēts gurķis, olīvas 

Frikadeļu zupa  

kartupeļi, garšaugi, cūkgaļas 

maltā gaļa

Skābu kāpostu zupa

kartupeļi, bietes, ola, svaigais 

gurķis, kefīrs, garšaugi

skābi kāposti, putraimi, garšaugi, 

cūkgaļas buljons

Aukstā biešu zupa

Par alergēniem jautāt viesmīlim



PICAS

7.00 €

4.50 €

6.50 €

5.00 €

7.50 €

5.00 €

blenderēti tomāti, Mocarellas siers, 
salami, sīpoli, marinēts gurķis

blenderēti tomāti, Mocarellas siers, 
vistas fileja, ananāsi, fetas siers

Darba dienās picas 
iespējams pasūtīt no 

blenderēti tomāti, Mocarellas siers, 
bekons, peperoni pipari

blenderēti tomāti, Mocarellas siers, 
fetas siers, sīpoli, olīvas, tomāti

blenderēti tomāti, Mocarellas siers 

blenderēti tomāti, Mocarellas siers, 
garneles, ananāsi

plkst. 14

Par alergēniem jautāt viesmīlim

6.

1.
2.

4.
3.

5.



PAMATĒDIENS

6.50 €

6.50 €

5.50 €

12 €

3.50 €

5.00 €

6.00 €

13 €

7.50 €

7.00 €

15 €

8.00 €

5.50 €

6.00 €

6.50 €

6.50 €

6.50 €

7.00 €

7.00 €

                 un sieru

Marinēta cūkgaļa balzamiko mērcē  

Sulīgās cūkgaļas ribiņas garšaugu 
marinādē ar BBQ mērci

 tradicionālā 
 ar bekonu un marinētiem  

Cūkgaļas karbonāde

                 gurķiem
 ar tomātiem, šampinjoniem 

 pikantā ar siera ķiploku cepuri

Sātīgais cūkgaļas sīpolklopsis 

Tradicionālā vistas gaļas karbonāde

Eksotiskā vistas gaļas karbonāde ar 
sieru un ananāsiem 

Vistas fileja ar mārrutkiem

Cepta Braslas forele 

Laša steiks ar laimu, dārzeņiem 
un rīsiem

Burgers MIX (liellopa gaļa un cūkgaļa) 

kraukšķīgā garoziņā 

Siļķe ar biezpienu, marinētiem 
sīpoliem un vārītiem kartupeļiem

Mājas pasta

 ar bekonu un sieru
 ar garnelēm

 

Heks ar bazilika pesto mērci

Cepts ķimeņu siers 

Mājas pasta:

 ketčups

PIEDEVAS

 siera

 aukstā garšaugu

 skābais krējums
 saldā čili mērce

 cepti kartupeļi

 

 tvaicēti dārzeņi
 rīsi

 frī kartupeļi

 vārīti kartupeļi

MĒRCES

 krējuma

 majonēze

Par alergēniem jautāt viesmīlim



Bērnu ēdienkarte

Maltās gaļas "pelītes" ar kartupeļu biezeni vai frī 

kartupeļiem 

Spageti ar mocarellas siera mērci 

 

    

krējums vai ievārījums            

      

    

Vitamīnu šķīvis  

Frī kartupeļi ar ketčupu vai krējumu

Saldējums ar augļiem

Frikadeļu zupa ar burtiņiem   

Kartupeļi smaidiņi ar majonēzi vai tomātu mērci  

Vistas nageti ar kartupeļu biezeni vai frī kartupeļiem 

Kartupeļu pankūciņas ar krējumu vai brūkleņu ievārījumu

 

Pankūciņas pildītas ar biezpienu, piedevās 

0.80€

1.20€

3.20€ 

3.00€

2.50€

2.50€

2.50€

2.50€ 

1.50€

 

2.50€  



Par alergēniem jautāt viesmīlim

DESERTI

3.00 €

4.50 €

3.50 €

4.50 €

3.50 €

4.00 €

4.50 €

3.50 €

Rupjmaizes ķīselis no Rožkalnu mājas 
maizes ar putukrējumu cepuri

Gardais saldā biezpiena krēms ar 
zemeņu mērci

Saldi maigais vaniļas Crème brulée 

Gaisīgās un kārdinošās pankūkas ar 
šokolādes mērci un saldējumu  

Saldais banānu splits ar saldējumu

Veldzējošais saldējums ar augļiem 

Pikantais riekstu braunija 
našķis ar saldējumu

Atspirdzinošais saldējuma kokteilis



Kafija           
Kafija ar pienu      
Espresso      
Dubultespresso         
Cappuccino          
Caffe Latte         
Ledus Latte          
Kafija ar Rīgas 
melno balzamu       

Tēja zāļu, augļu, zaļā, melnā

Tēja zāļu, augļu, zaļā, melnā

kanniņā 

Kakao           

Minerālūdens Lielbāta 

gāzēts/negāzēts 0.33l      

Coca–Cola, Sprite, Fanta 0.2l 
Sula   0.2l           
Kefīrs 0.2l
Svaigi spiesta apelsīnu
sula           0.2l 
“Minnāgu” krūmcidoniju 
dzēriens 0.35l
Schweppes toniks 
0.25l
Bezalkoholikais alus

Lācplēša 0.3l           
Lācplēša 0.5l          

Brenguļu tumšais 0.3l         
Brenguļu tumšais 0.5l         
Bauskas gaišais Speciālais 0.3l 
Bauskas gaišais Speciālais 0.5l 

Valmiermuižas gaišais 
0.33l        
Valmiermuižas tumšais 
0.33l        
Valmiermuižas Frišs
0.33l         

Cēsu dārza bumbieru sidrs 0.3l 
Cēsu dārza bumbieru sidrs 0.5l  

 

Vācija

SCHNETTERLING 

Riesling Mosel (sauss)

Nahe Qba (pussalds)      

Itālija

LA CACCIATORA 

Pinot Grigio (sauss)   

Gruzija

OLD TBILISI 

Alazani (pussalds)  

  

  

Gruzija

OLD TBILISI Alazia 

(pussalds)

Kakheti Valley (pussalds)     

Čīle

PASO DEL SOL Cabernet 

Sauvingnon (sauss)

Spānija

Gran Castillo firaz (pussalds)  

 

Rīgas Šampanietis 
oriģinālais      
MARTINI Asti 
BOSCA 
Prosecco Doc Treviso
MARTINI Asti 0.2l
Prosecco Doc Treviso 0.2l                   

2.20 €

2.00 €

3.00 €

3.50 €

3.50 €

3.00 €

3.50 €

1.80 €

2.00 €

2.00 €

1.70 €

1.20 €

0.60 €

2.50 €

1.30 €

2.00 €

1.50 €

2.00 €

3.50 €

2.50 €

3.00 €

2.30 €

3.00 €

3.00 €

3.00 €

2.50 €

2.00 €

15 cl

2.80 €

3.50 €

4.80 €

15 cl

4.00 €

4.00 €

3.50 €

15 cl

4.50 €

4.50 €

4.00 €

75 cl

10.00 €

15.00 €

75 cl

15.00 €

19.00 €

14.00 €

18.00 €

14.00 €

75 cl

15.00 €

18.00 €

KARSTIE DZĒRIENI
IZLEJAMAIS KVASS

IZLEJAMAIS SIDRS

DZIRKSTOŠAIS VĪNS

BALTVĪNS

SARKANVĪNS

BEZALKOHOLISKIE DZĒRIENI

IZLEJAMAIS ALUS

ALUS PUDELĒS

1.20 €

3.00 €

2.50 €

3.60 €

2.00 €

3.00 €

15.00 €

8.00 €

11.00 €

6.00 €

6.00 €

DZĒRIENI



Martini Bianco                                              
Campari Bitter  

Jägermeister            
Melnais balzams    

Melnais balzams Upeņu 

Melnais balzams Ķiršu 

FINLANDIA 
ABSOLUT

Beefeater London Dry Gin

Sierra Tequila Silver

Bacardi 
Carta Blanca 

Carta Oro 

Captain Morgan 
Jamaica Rum

Casino  Rum

3.00 €

5 cl

1.50 €

2.40 €

5 cl

2.40 €

2.50 €

2.50 €

5 cl

2.40 €

2.40 €

5 cl

2.70 €

5 cl

3.20 €

2.70 €

5 cl

3.30 €

3.30 € 

2.90 €

APERATĪVS

BALZAMS

DEGVĪNS

DŽINS

RUMS

TEKILA

Jameson Irish Whiskey
Jack Daniel`s 
Jim Beam          
Johnnie Walker Red Label    

3.50 €

2.40 €

5 cl

3.00 €

2.40 €

VISKIJS

Wenneker Triple Sec        
BV Land Peach          
Tripple Sets 
Baileys Irish Cream  
Malibu rum          
Moka

Bonaparte
Metaxa 7*    

2.50 €

2.50 €

5 cl

Camus
Remy Martin
Hennesy V.S.O.P

4.50 €

5.00 €

4.50 €

5 cl

2.00 € 

3.00 €

5 cl
BRENDIJS

LIĶIERIS

KONJAKS

2.50 €

2.00 €

1.50 €

MOHITO

Laims, piparmētra, brūnais cukurs, mohito sīrups, ledus, 

Sprite vai gāzēts ūdens  

MĪLESTĪBAS KOKTEILIS   

Apelsīnu sula, Sprite, Grenadina sīrups, ledus, cukura sīrups

FRESH LIFE 

Citrons, laims, apelsīns, medus, Sprite

BEZALKOHOLISKIE KOKTEIĻI

4.00 €

4.00 €

4.50 €



CAMPARI ORANGE 

Campari, apelsīnu sula 
Interesants fakts: Kādreiz šo dzērienu sauca par Garibaldi, par godu karavīram, kas centās 

apvienot Italijas dienvidus (apelsīni) un ziemeļus (Campari)      .  

GIN & TONIC          

Džins, toniks
Interesants fakts: Gin & tonic ir viens no populārākiem britu dzērieniem un radās ap 

1857 gadu, kad karstā klimata dēļ briti to sāka lietot savā kolonijā Indijā kā zāles pret malāriju.

SCREWDRIWER (SKRŪVE)

Degvīns, apelsīnu sula
Interesants fakts: Oriģināli šo dzērienu sauca par Vodka -Orange, nosaukumu „Skrūve” ieguva 

pateicoties tam, ka naftas atradņu strādniekiem radās paradums šo dzērienu maisīt ar skrūvgriezi, 

pirms izgudroja maisāmos kociņus (Swizzle-sticks).

CUBA LIBRE          

Rums, coca - cola, laims
Interesants fakts: oriģinālā recepte radās 19. gs beigās Kubā un tika lietots Bacardi gaišais rums.

TEQUILA SUNRISE         

Tekila, apelsīnu sula, Grenadine
Interesants fakts: šis ir klasisks Meksikas kokteilis, kurš savu nosaukumu ieguva 

1930tajos pateicoties, Grenadinei, kas vispirms ielīst glāzes dibenā un tad lēni paceļas virspusē.

ASIŅAINĀ MĒRIJA 

Vodka, tomātu sula, sāls, pipari, tobasko mērce.
Interesants fakts: Asiņainā Mērija ir radusies ap 1920. vai 1930. gadiem. Viens no variantiem 

kā radies kokteilis ir, ka kokteilis ir nosaukts par godu Anglijas karalienei Marijai Tjudorai.

Asiņainā Mērija ir viens no kokteiļiem, ko Starptautiskā Bārmenu asociācija ir iekļāvusi

IBA oficiālo koktēļu sarakstā. 

MOHITO 

Gaišais rums, laims, piparmētra, brūnais cukurs, Sprite vai gāzēts ūdens.
Interesants fakts: Nav precīzi zināms kokteiļa izgudrotājs, bet Mohito radies Kubas galvaspilsētā 

Havanā 19. gadsimtā. Tam, kā radies dzēriena nosaukums arī ir dažādas versijas: no Āfrikas 

ievestajiem vergiem, kuri strādāja Kubas cukurniedru plantācijās, no tadicionālās kubiešu 

mērces mojo, no cita populāra Kubas kokteiļa - daiquiri utt. 

BRASLAS KRASTI  

Laims, piparmētra, brūnais cukurs, vodka, Sprite.
Interesants fakts: Straujajos un līkumainajos Braslas krastos atrodas kafejnīca “Zem Ozola”, 

kurā var baudīt kokteili “Braslas krasti”, kas radās piedaloties raidījumā 

“La Dolce Vita. Ar Roberto”. 

APEROL SPRITZ  

Aperol, Prosecco, Sprite vai minerārūdens, apelsīns.
Interesants fakts: Aperol ir ideāls rezultāts septiņu gadu smagā darba, eksperimentu un 

uzticības dēļ no Barbieri brāļiem Luigi un Silvio, kuri 1912.gadā mantoja liķiera uzņēmumu 

no sava tēva Giuseppe.

ALKOHOLISKIE KOKTEIĻI

4.00 €

4.00 €

4.00 €

4.00 €

6.50 €

4.00 €

4.00 €

6.50 €

6.50 €


