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IZPĒTI 
PIEDĀVĀJUMU

PIESAKI 
APMEKLĒJUMU    

IEVĒRO 
TĪRĪBU        

BAUDI 
PIEDĀVĀJUMU    

IZSAKI 
VĒRTĒJUMU

Attēlos:
1. vāka foto: restorāna  
CORNER’s piedāvājums
2. vāka foto: Jaunpils pils kroga 
piedāvājums meža noskaņu 
restorānā “Vāveres skujās” 
Kartavkalnos 
4. vāka foto: Agneses Matvejevas 
piedāvājums “Sveikuļu sētā”

Izdevējs: Tukuma TIC, 2022
Kafejnīcu piedāvājumu foto:  
Sabīne Unda Zeidenberga
Druka: SIA “Dardedze hologrāfija”

Atkarībā no laikapstākļiem un 
pieprasījuma daudzuma, ēdienu 
pasniegšanas veids pasākuma 
laikā var atšķirties no brošūrā 
ievietotajiem attēliem

Baudām rudens garšu Tukuma pusē

Mājas kafejnīcu dienas Kurzemes 
pievārtē aicina ceļot un izgaršot rudeni 
Tukuma pusē 18 dažādās vietās – 
dārzos un pagalmos, pļavā un mežā, 
un, ja laikapstākļi nepievils, pat uz 
ezera. Piedāvājumā gan latviskā, gan 
citu tautu virtuve – būs atrodams gan 
grieķu un spāņu, gan lietuviešu un citu 
valstu ēdieni. Tikpat dažāda būs arī 
piedāvājumu tematika – no piknika un 
dārza ballītēm, restorāna un viesošanās 
pie omes laukos līdz iespējai pamieloties 
pie tradicionālā kāzu galda. 
Ceļojam rudenī un baudām to ne vien ar 
acīm. Izgaršojam rudeni ēdienos, kurus 
radījuši tukumnieki.

Tiekamies Tukuma pusē!

Saturs
4 ............Kurzemes pakalnu garša
12 ..........Jaunpils apkārtne
18 ..........Izgaršo rudeni piekrastē!
26 ..........Ķemeru Nacionālais parks
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Attēlā: 
restorāna 
CORNER’s 
piedāvājums
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Jaunmoku pils  
un parks

Kaives ozols

Pastariņa muzejs

“Retro ferma”

Buses pilskalns

Kandavas 
vecpilsēta

Dabas parks  
“Abavas senleja”

Vectukums

Durbes pils

Lielā Irlavas karote
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Šis piedāvājums vedīs pāri Tukuma puses pakalniem gan uz Ziemeļkurzemi, gan 
rietumu pusi. Būs iespēja viesoties Jaunmoku pils apkārtnē, kas rotājas pakalnu 
galotnēs un savā dārzā ļaus darboties ģimenes restorānam “Corner’s”, un mieloties 
pakalnu ielejā – Tumē pie kāzu galda kā kāzu viesiem. Matkulē varēs našķoties un 
apmīļot dzīvnieciņus, lūkojoties uz Amulas ieleju, bet Irlavā – baudīt senos ēdienus 
un senos stāstus. Savukārt Ružciema pusmuižā ēdieni būs krāsaini kā saimnieces – 
mākslinieces gleznas
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 Attēlos:
 “Abavas sniegs” ar rudens  

ogu mērci “Dižpīlādžos”
 Jaunmoku pils

 MĀJAS KAFEJNĪCAS

 “CORNER’S” DĀRZA TERASE
 LUSTĪGAS KĀZAS 
“DIŽPĪLĀDŽOS”

 RUDENS GARŠA VALDHEIMĀ
 MĀJAS KAFEJNĪCA  
“AMULAS TRUŠI”

 “MANAS KOŠĀS KLUSĀS 
DABAS” CIEMOS RUŽCIEMĀ



I  6  I I  7  I

ja
u

n
m

o
k

a
s

Norēķini 
Skaidrā naudā, ar avansa  
maksājumu pirms apmeklējuma

Darba laiks 
17. septembris 
Divas kāzu tūres: 
12.00–14.30 un 16.00–18.30

Rezervācija 
Iepriekšēja pieteikšanās obligāta

Saimnieki 
Aivita un Sandris Valdmaņi

Adrese 
“Dižpīlādži”, Darbnīcu ceļš 8, Tume, 
Tumes pagasts, Tukuma novads
Tālrunis: 29418929
E-pasts: aivita.valdmane@inbox.lv
www.facebook.com/dizpiladzi

Izklaide
Jaunmoku pils Mežaparka pastaigu 
takas un muzeja apmeklējums, 
orientēšanās pilī un parkā, 
makšķerēšana ar seno laiku 
makšķerkātu, izbrauciens ar laivu pa 
dīķi, velonoma un 2 velomaršruti

11.00 un 14.00 īpašs piedāvājums –  
pastaiga pa Jaunmoku pils tējas 
dārzu gida pavadībā. Iespēja salasīt 
un izveidot savu īpašo tēju buķeti 
un pēc pastaigas to baudīt kopā ar 
ābolkūku (cena 5 eiro personai). Pēc 
tējas baudīšanas, tējas augus varēs 
izmantot radošā dabas meistarklasē 
(cena 2 eiro personai). Savu dalību 
ekskursijā un meistarklasē pieteikt 
iepriekš pa tālruni 26187442

 Kāzu mielasts 1 personai
 Uzkoda – volovāni ar saulē kaltētu 

tomātu un kūpināta laša smēriņiem
 Pamatēdiens (kā kāzās uz kopīgiem 

servējamiem šķīvjiem) – Tukuma 
veltnītis ar ķiršu mērci, Kijevas kotlete, 
omītes sulīgie gaļas plācenīši,  
kāpostu šnicele, vārīti kartupeļi,  
štovēti kāposti medū

 Piedevas – dārzeņi un zaļumi no dārza
 Deserts – “Abavas sniegs”  

ar rudens ogu mērci
 Mičošanas karaliene – Dižpīlādžu 

kāzu torte
 Komplimentā – dzirkstošs “Abavas” 

sidrs vai “Dižpīlādžu” morss

 Knapu izlase
 Mājas tomātu gēla un kazas siera 

knapa ar olīvu tapenādi un bazilika 
pesto 

 Mazsālīta strausa knapa ar olu  
gēlu un ābolu-čili biezeni 

 Liellopa tartars ar diļļu majonēzi  
un biešu maizes tostu 

 Sama rulete ar anšovu krēmu, Latgales 
gurķiem un kartupeļu čipsiem

 Šprotu saldējums ar drupinātu 
rupjmaizi un mājas tomātu izlasi

 Trifeļu krēms ar saulē kaltētiem 
tomātiem un drupinātu rupjmaizi 

 Pamatēdieni
 Kūpināts sams ar topinambūru 

biezeni, kale kāpostu čipsiem  
un diļļu eļļu

 Pīles rulete ar burkānu biezeni, griķu 
popkornu un čedara siera kroketi

 Brieža karbonādes steiks ar kartupeļu 
biezeni un sviestā gatavotiem 
burkāniem

 Zandarta medaljons ar zaļo zirnīšu 
krēmu un vīna-šalotes sīpolu mērci

 Sparģeļu risotto ar zaļajiem zirnīšiem 
un zaļumu eļļu

 Deserti 
 Smiltsērkšķu posset krēms ar 

dedzinātu balto šokolādi 
 Medus kūkas ar skābā krējuma 

saldējumu

Adrese 
Jaunmoku pils dārzs, Jaunmokas,  
Tumes pagasts, Tukuma novads
Tālrunis: 24249402
E-pasts: mzelmenis@gmail.com
www.facebook.com/restaurantcorners

Izklaide
Kāzu pasākums – teatrāls uzvedums, 
kurā katrs apmeklētājs iejutīsies īsta  
kāzu viesa lomā. Tirdziņš, fotostūris  
un sarunas “starp puķēm”

KARTĒ NR. 2 

KARTĒ NR. 1

ĒDIENKARTELUSTĪGAS KĀZAS

“DIŽPĪLĀDŽOS”“CORNER’s”

Papildus iespējas
Tirdziņā varēs iegādāties “Dižpīlādžu” 
našķus, kafiju un dārza labumus,  
“Skudru fabrikas” suvenīrus un dāvanas, 
“Rudzīšu medu” un bišu produktus, 
“Abavas” sidru un Tumes ābolus

ĒDIENKARTE DĀRZA TERASE

Norēķini 
Skaidrā naudā, bezskaidrā naudā,  
ar pārskaitījumu pirms 
apmeklējuma

Darba laiks 
17. septembris 11.00–21.00
18. septembris 11.00–20.00

Rezervācija 
Iepriekšēja pieteikšanās nav 
obligāta, izņemot grupām. 
Ir iespēja rezervēt galdiņu

Saimnieki 
Mārtiņš Zelmenis

Papildus iespējas
Iespēja iegādāties dažādus mājas 
virtuves labumus: bazilika pesto,  
zaļumu sviestu, pašu ceptu maizi 
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Norēķini 
Skaidrā naudā,
ar pārskaitījumu pirms  
apmeklējuma

Darba laiks 
17. septembris 11.00–19.00
18. septembris 11.00–17.00

Rezervācija 
Iepriekšēja pieteikšanās ir vēlama,  
bet nav obligāta.  

Saimnieki 
Toms un Maija Zilberti,  
kā arī Krišjānis, Ulla un Zemgus

Adrese 
Zemnieku saimniecība “Lejaskroķi”, 
“Kroķi-2”, Matkules pagasts,  
Tukuma novads
Tālrunis: 26557377
E-pasts: maijazilberta@gmail.com
Facebook: ZS Lejaskroķi

Izklaide
Darbosies mājražotāju un amatnieku 
tirdziņš, radošas izklaides bērniem, 
dzīvā mūzika. Varēs līdzdarboties 
Valdheimas kāpostu skābēšanas 
procesā, izmantojot senos darbarīkus.

Papildus iespējas
Varēs iegādāties visdažādāko 
amatnieku un mājražotāju produkciju.

Norēķini 
Skaidrā naudā

Darba laiks 
17. septembris 12.00–19.00

Rezervācija 
Vēlama iepriekšēja pieteikšanās 

Saimnieki 
Biedrības “Irlavas interešu klubiņš” 
radošās dāmas Antras Erzamas vadībā

Adrese 
“Ostiņas”, Irlavas pagasts,  
Tukuma novads
Tālrunis: 26176893
E-pasts: ancemarta@inbox.lv
Facebook: Biedrība “Irlavas interešu 
klubiņš”

 Pupiņu zupa ar truša gaļu 
 Grūbas ar truša gaļu un dārzeņiem 

(iespējama arī veģetāra porcija)
 Truša gaļas burgers (iepriekš jāpiesaka)
 Plānās pankūkas ar ogu mērci

 Valdheimas  putra – kami 
 Valdheimas gardumu plate – 

“No sendienām līdz šodienai”
 Briežu gaļas desiņas ar piedevām
 Zupa Valdheimas gaumē
 Biezpiena sacepums ar  

svaigu ogu mērci
 Mājās ceptas kūkas, maize un pīrāgi

Izklaide
Saimniecības apskate ar iespēju barot 
un mīļot trušus un kazlēnus. Senlaicīgu 
gaļas mašīnu izstādes apskate.
Gongu seanss miera baudītājiem. 
Stilizēts bāriņš ar atspirdzinošiem 
kokteiļiem un sildošiem dzērieniem.
Mājas vīnu degustācija ar iespēju 
iegādāties

KARTĒ NR. 4

ĒDIENKARTEĒDIENKARTE MĀJAS KAFEJNĪCARUDENS GARŠA

Valdheimā “Amulas truši”

Papildus iespējas
Iepriekš piesakoties, iegādāties svaigu 
truša gaļu un saimniecībā darinātos 
mājas vīnus
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Ieraugam sajauc 2 kg miltu ar ūdeni un vismaz 12 stundas iepriekš raudzē. Pievieno 
cukuru, sāli, ķimenes un pakāpeniski arī pārējos miltus. Mīca 50 minūtes līdz mīkla 
paliek gaišāka un nelīp pie rokām. Atstāj raudzēt 2 stundas.
Ar egļu malku iekur krāsni. Kad tā izkūrusies, izgrābj ogles un izslauka ar slapju bērza 
slotu. Krāsns karstumu pārbauda, iemetot tajā sauju miltu. Ja milti sabrūnē bez 
dzirkstelēm, maizi var likt krāsnī. 
Kad krāsns sagatavota un mīkla uzrūgusi, tad uz kļavu lapām veido kukulīšus, pēdējā 
ievietojot sagrieztas žāvētas gaļas vai siļķes gabaliņus un apceptus sīpolus. Kukulīšus 
liek krāsnī un cep 40–50 minūtes. Puslaikā apmaina kukulīšus vietām, apglaudot tos ar 
mitrām rokām, lai mīkstāka garoziņa

Uzzināt, kā top īsta rudzu 
maizīte, un nobaudīt arī 
Pastariņa Tēva rausi var 
Pastariņa muzejā.
Adrese: “Bisnieki”, Dzirciems, 
Zentenes pagasts,  
Tukuma novads. 
www.tukumamuzejs.lv/
pastarina-muzejs

Par pastariņa Tēva rausi sauc rudzu 
maizes kukulīti, kuru gatavoja kā 
pēdējo maizes kukulīti, iecepot tajā 
žāvētu gaļu vai siļķi kopā ar ceptiem 
sīpoliem. Tēva rausi cepa bērnu 
priekam un tas tika ēsts silts, tūlīt 
pēc izcepšanas. Tādu bērnībā ēda 
arī Pastariņš – rakstnieks Ernests 
Birznieks-Upītis (1871–1960)

SASTĀVDAĻAS

Vidēja lieluma 6 kukuļiem 
nepieciešams: 
6 kg rupja maluma rudzu miltu  
(2 kg ieraugam un 4 kg mīcīšanai), 
200 gr sāls, 800 gr cukura, 200 gr 
ķimeņu, 4–5 litri ūdens ieraugam, 
žāvēta gaļa vai siļķe un apcepti 
sīpoli pildījumam

Izklaide
Pēcpusdienas sarunas ar ābolu 
karstvīnu (2 eiro) vai ābolu sulu  
(1 eiro), pastaigas dabas takā,  
gleznu apskate

Papildus iespējas
Pēc izvēles – ābolu karstvīna 
nogaršošana, iespēja iegādāties 
kādu našķi un saimnieces  
ziemas krājumu burciņu

Norēķini 
Skaidrā naudā, ar avansa  
maksājumu pirms apmeklējuma

Darba laiks 
17. septembris 12.00 un 15.00
18. septembris 12.00 un 15.00

Rezervācija 
Iepriekšēja pieteikšanās obligāta

Saimnieki 
Laila Kelle

Adrese 
“Ružciems”, Pūres pagasts,  
Tukuma novads
Tālrunis: 26353032
E-pasts: laila.kelle@inbox.lv
www.facebook.com/Ruzciems

 Ružciema dabas takā lasīto sēņu 
zupa (ar gailenēm un baravikām)

 Pūres jēra kupāti vai brieža-
mežacūkas desiņas ar dārza veltēm  

 Kaimiņienes cepti groziņi ar krēmīgu 
pildījumu un dažādām ogām

 Garšaugu un svaigi spiestu ogu 
ūdens, tēja un kafija pēc izvēles
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Jaunpils pils  
un muzejs

Jaunpils  
luterāņu baznīca

Jaunpils 
ūdensdzirnavas

Zviedru mūris un 
viduslaiku sēta 

“Niedru lija”

Kartavkalnu  
dabas takas

Viesatas upesloku 
dabas taka

Biedrības  
“7 balles” labirints

Elles kalns

Jaunpils alus 

Jaunpils  
Amatu māja
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Jaunpils puses vārds daudziem asociējas ar viduslaiku pili. Taču šoreiz būs 
aicinājums atbraukt uz apkārtnes mežiem un dārziem. Jaunpils pils kroga komanda 
aicinās uz Kartavkalniem ieturēt maltīti lapegļu alejā, bet floriste Agnese Jaunpilī 
uz divām dienām būs meža garšu piedzīvojumu radītāja. Jurģu pusē lauku mājas 
“Rogas” kuplā ģimene ļaus sajusties kā ciemos pie omes, savukārt lauku mājā 
“Vagas” starp Tukumu un Jaunpili jaunie saimnieki izveidojuši “Dabas notikumu 
dārzu”, kurā pārsteigs ar ēdieniem ne tikai veģetāriešiem, bet arī vegāniem
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 Attēlos:
 Klasiskie virtuļi ar melleņu un  

brūkleņu ievārījumu “Sveikuļos”
 Meža noskaņu restorāna “Vāveres 

skujās” pavārs Artūrs Aumalis

 MĀJAS KAFEJNĪCAS

 “DABAS NOTIKUMU DĀRZS” 
 MEŽA NOSKAŅU RESTORĀNS 
“VĀVERES SKUJĀS”

 LAUKU LABUMI “ROGĀS”
 MEŽA GARŠU PIEDZĪVOJUMS 
“SVEIKUĻOS”
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 Pamatēdieni un uzkodas
 Meža sēņu ugunskura zupa 
 Seitana pākšaugu burgers
 Īpašie frī kartupelīši ar tomātu salsu 
 Sāļo uzkodu plate 2 personām 

 “Vagu” mājas iecienītie saldumi
 Dubultā šokolādes kūka 
 Svaigā Indijas riekstu kūka 
 Saldumu izlase 2 personām  

 Dzērieni
 Alus dažādas šķirnes 
 Svaigi spiesta ābolu sula 
 Mētru tēja 
 Kafija 

Izklaide
Dažādas izklaides iespējas bērniem – 
slidkalniņš, lielie ziepju burbuļi, bērnu 
līdzsvara treniņu troses un citas āra 
aktivitātes. Visiem – atpūta šūpuļtīklos, 
novusa mačs, petanka jeb boules spēle. 
Sestdienas izskaņā 19.00 apmeklētājus 
priecēs saimnieka muzikālās grupas 
“Tūkstoš ceļi” koncerts

ĒDIENKARTE “DABAS NOTIKUMU 

Papildus iespējas
Saimnieka brūvēto alu degustācija – 
IPA, kviesītis u. c. šķirnes. Citrona, šoko, 
ābolmētras un citu mētru degustācija. 
Tējas dārza un eksperimentālā 
permakultūras dārza apskate, iespēja 
izbraukt ar laivu

Norēķini 
Skaidrā naudā,
bezskaidrā naudā,
ar pārskaitījumu pirms apmeklējuma.
Piesakoties tiks prasīts avanss  
50% apmērā

Darba laiks 
17. septembris 12.00–20.00
18. septembris 11.00–18.00

Rezervācija 
Iepriekšēja pieteikšanās obligāta

Saimnieki 
Inese Gintere un Artūrs Aumalis, 
Jaunpils pils krogs

Adrese 
Kartavkalnu dabas takas, Jaunpils 
pagasts, Tukuma novads
Tālrunis: 27021781
E-pasts: marketings@jaunpilspils.lv
www.jaunpilspils.lv

 Pašgatavotas kūpinātas desas
 Rudens sakņaugu zupa
 Ugunskurā cepts kartupelis  

ar sēņu mērci
 Brieža gaļas šašliks ar kadiķogu mērci
 Lazdu riekstu krēms ar kazeņu mērci 

un pīlādžu-smiltsērkšķu sorbertu

Izklaide
Dzīvā mūzika

ĒDIENKARTEMEŽA NOSKAŅU RESTORĀNS 

“Vāveres skujās”dārzs”

Papildus iespējas
Līdzņemšanai būs iespējams iegādāties 
uz ugunskura vārītu sātīgu brieža gaļas 
zupu, kā arī konditorejas izstrādājumus – 
pīrādziņus, kanēļmaizītes, eklērus u. c.

Norēķini 
Skaidrā naudā

Darba laiks 
17. septembris 12.00–20.00
18. septembris 11.00–16.00

Rezervācija 
Vēlama iepriekšēja pieteikšanās 

Saimnieki 
Arta un Artūrs Dumbri

Adrese 
“Vagas”, Strutele, Jaunpils pagasts, 
Tukuma novads
Tālrunis: 29873001
E-pasts: arta.dumbre@gmail.com
www.facebook.com/
dabasnotikumudarzs

AUGU VALSTS UN  
SAJŪTU PIEDZĪVOJUMS

KARTĒ NR. 7 
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 Sātīga gulašzupa “Rogu”  
gaumē (pikanta)

 Frikadeļu zupa 
 Omes pankotletes ar vārītiem vai 

ceptiem kartupelīšiem un salātiem
 Zeltiņa dēla un sakņu sautējums  

(jēra sautējums ar dārzeņiem)
 Buberts ar ogu mērci
 Melleņu-vaniļas krēma kārtojums
 Piparmētru limonāde
 Kafija, zāļu tēja

Izklaide
Ekskursija pa saimniecību  
kopā ar saimnieci

ĒDIENKARTE

Papildus iespējas
Piena un piena pārstrādes produktu 
iegāde: svaigais siers 8 eiro/kg, sviests 
15 eiro/kg, biezpiens 3 eiro/kg, krējums 
3 eiro/kg. Bioloģiski audzētu sakņaugu 
iegāde (cena pēc vienošanās)
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Norēķini 
Skaidrā naudā,
ar pārskaitījumu pirms 
apmeklējuma

Darba laiks 
17. septembris 12.00–20.00
18. septembris 11.00–17.00

Rezervācija 
Iepriekšēja pieteikšanās obligāta

Saimnieki 
Agnese un Uldis Lāči

Adrese 
“Sveikuļi”, Brandavas,  
Jaunpils pagasts, Tukuma novads
Tālrunis: 28381229
E-pasts: agnesematvejeva@inbox.lv

 Aukstā uzkoda – meža gardumu 
šķīvis: rupjmaizes grauzdiņš ar 
karamelizētiem sīpoliem un buka 
pastēte; baltmaizes grauzdiņš 
ar ķiršu čatniju un gaileņu pesto 
ar grauzdētām ķirbju sēklām; 
cepta brieža aknas strēmelīte ar 
karamelizētiem ar griolētu,  
marinētu papriku

 Karstā uzkoda – meža sēņu  
krēmzupa ar pašu ceptu kārtainās 
mīklas siera standziņu

 Pamatēdiens – sautēta brieža gaļa  
ar sēnēm un krāsainiem dārzeņiem 

 Saldais ēdiens – “aizjūras” bumbiņas 
ar meža ogu “piešprici”

ĒDIENKARTEMEŽA GARŠU PIEDZĪVOJUMS LAUKU LABUMI

“Sveikuļos”“RogĀS”

Papildus iespējas
Plānots mājas kafejnīcu viesiem piedāvāt 
iegādāties līdzņemšanai meža gardumu 
komplektiņus – saldais un sāļais variants

Norēķini 
Skaidrā naudā
Piesakoties tiks prasīts avanss  
10 eiro personai

Darba laiks 
17. septembris 12.00–19.00

Rezervācija 
Iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta

Saimnieki 
Veronika Smirnova

Adrese 
“Rogas”, Jurģi, Jaunpils pagasts, 
Tukuma novads
Tālrunis: 29199848
E-pasts: verarogas@gmail.com
www.facebook.com/LMRogas

PUSDIENAS BARONA 
FON DER REKES 
DZIMTAS ĪPAŠUMĀ

KARTĒ NR. 9 
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ĒLapmežciema  
muzejs

Ragaciema  
sedumi

Ragaciema  
tirdziņš

Lāčupītes dendrārijs 
un Labsajūtas taka

Plieņciema  
Baltā kāpa

Engures baznīca  
un vecie kapi

Govju un zirgu aploki 
pie Engures ezera

Engures ezera putnu 
vērošanas tornis

Bērzciema laipa jūrā

Kupskalnu  
dabas taka
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Tukuma novadam ir gandrīz 60 km gara piekraste, kurā izvietojušies daudzi 
zvejniekciemi. Trijos no tiem saimnieces aicinās ciemos uz rudens garšu baudīšanu. 
“Kausenieku” māju saimniece Plieņciemā piedāvās dažādu tautu ēdienus, jo ģimene 
ir lieli ceļotāji. Engurē zvejnieku sētā “Lucītis” būs zivis – gan nogaršojamas, gan 
nopērkamas, bet radošajā sētā “Pērle rada” nobaudāms gastronomiskais atvasaras 
piedāvājums zem senajiem Engures mācītājmuižas kokiem. Bērzciemā būs 
iespējams doties pie “Kundziņ’siera” ražotājiem un turpat kaimiņos uz nopietnām 
un nenopietnām sarunām pie zivju galda ciemos gaidīs mutīgā zvejnieku sētas 
“Dieniņas” saimniece

 Attēlos:
 Mājās gatavots Ricottas siers  

ar ogu mērci “Pie Kundziņiem”
 Zvejnieku sētas “Dieniņas”  

saimniece Iveta Celkarte
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 MĀJAS KAFEJNĪCAS

 “GARŠU PIESTĀTNE” 
PLIEŅCIEMĀ

 VIESOŠANĀS ZVEJNIEKU  
SĒTĀ “LUCĪTIS” 

 “MUIŽAS DĀRZA BUFETE” 
ENGURĒ

 VIESOŠANAS  
“PIE KUNDZIŅIEM”

 ZVEJNIEKU SĒTA “DIENIŅAS”
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 Pikanta taizemiešu Tom-kha zupa  

ar vistu  un garnelēm 
 Spāņu paella ar vistas gaļu  

un jūras veltēm 
 Cepelīni ar krējuma un šķiņķa mērci
 Itāļu rissotto ar Latvijas meža sēnēm
 Mājas desertu izlase 
 Kafija un citi dzērieni

ĒDIENKARTE

Papildus iespējas
Iespēja iegādāties līdzņemšanai mājas 
cepumus
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Norēķini 
Skaidrā naudā

Darba laiks 
18. septembris 11.00–18.00

Rezervācija 
Iepriekšēja pieteikšanās ir vēlama,  
bet nav obligāta

Saimnieki 
Iveta un Andis Andersoni,  
Eva un Juris Andersoni-Sivgaļi

Adrese 
Zvejnieku sēta “Lucītis”,  
Jūras iela 41, Engure,  
Engures pagasts, Tukuma novads
Tālrunis: 29846510
E-pasts: eva_andersone@inbox.lv

 Uz ugunskura vārīta zivju gulaša  
zupa ar svaigi ceptu maizes šķēli  
no vietējās ceptuves

 Zivju plate ar iecienītākajām 
saimniecības kūpinātajām zivīm

 Smilšu mīklas groziņš ar vārītā krēma 
un augļu pildījumu

ĒDIENKARTEVIESOŠANĀS ZVEJNIEKU SĒTĀ “GARŠU PIESTĀTNE” 

“Lucītis” Plieņciemā

Papildus iespējas
Iegādājams līdzņemšanai būs 
viss zvejnieku sētas produkcijas 
sortiments, kā arī suvenīri no  
“Striķu darbnīcas Jums”

Norēķini 
Skaidrā naudā

Darba laiks 
17. septembris 12.00–20.00

Rezervācija 
Iepriekšēja pieteikšanās ir vēlama,  
bet nav obligāta.

Saimnieki 
Ingrīda, Kārlis un Edīte Milleri  
un Arturs Jokšs

Adrese 
“Kausenieki”, Plieņciems, Engures 
pagasts, Tukuma novads
Tālrunis: 26541941
E-pasts: edite.millere@gmail.com
www.facebook.com/ediite

Izklaide
Mājas mīluļu – 6 jūrascūciņu apskate, 
piepūšamā atrakcija bērniem,  
ekskursija saimnieka Anda pavadībā  
pa saimniecības teritoriju un ražotni, 
dzīvā mūzika

KARTĒ NR. 11 
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a Atvasaras krēmzupas – tomātu 

biezzupa un ķirbju biezzupa ar 
svaigi ceptu maizi vai fokaču

 Piekrastes vraps – vistas gaļas 
vraps ar salātiem un rudens 
garšu mērci

 Īpašais muižas piedāvājums 
(iepriekš rezervējot) – 
Ķeizarienes frī (austeres ar 
kartupeļu frī)

 Ķirbju kēksiņi ar šokolādi
 Šokolādes kūka
 Dzērieni (tēja, kafija, 

limonādes)

ĒDIENKARTE

Papildus iespējas
Iespēja iegādāties “Pērle rada” zīmola 
tekstila izstrādājumus, kā arī bufetes 
īpašos piedāvājumus – svaigu, uz vietas 
ceptu maizi, kēksiņus un citus kārumus
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Norēķini 
Skaidrā naudā

Darba laiks 
17. septembris 13.00–19.00
18. septembris 13.00–18.00

Rezervācija 
Iepriekšēja pieteikšanās ir vēlama, kā 
arī uzņems ikvienu, kas brauks garām 
un gribēs piestāt paēst

Saimnieki 
Sindija un Atis Kundziņi

Adrese 
“Smiltiņi”, Bērzciems,  
Engures pagasts, Tukuma novads 
Tālrunis: 28656749
E-pasts: sindija.kundzina@inbox.lv
www.kundzinsiers.lv   
www.facebook.com/kundzinsiers

 Siera nageti ar frī kartupeļiem  
un saldo čili mērci

 Siera burgers ar frī kartupeļiem un 
mērcīti (kečups, ķiploku mērce) ar 
limonādi

 Tītara gaļas gulaša zupa
 Mājās gatavots Ricottas siers  

ar ogu mērci
 Bērnu ēdienkarte – frī kartupeļi ar 

kečupu vai majonēzi
 Atspirdzinošas ogu limonādes 

“Kundziņ’fresh”
 Ūdens ar piparmētru lapiņām

ĒDIENKARTEVIESOŠANĀS“MUIŽAS DĀRZA BUFETE”

“Pie Kundziņiem”engurē

Papildus iespējas
Būs atvērta sierotava, kurā varēs 
iegādāties “Kundziņ’siers” sierus, siera 
cepumiņus u. c. mājražotāju gardumus

Norēķini 
Skaidrā naudā,
ar pārskaitījumu pirms apmeklējuma

Darba laiks 
17. septembris 12.00–16.00
18. septembris 12.00–16.00

Rezervācija 
Iepriekšēja pieteikšanās  
ir vēlama, bet nav obligāta.

Saimnieki 
Daina Dubra, “Pērle rada” radošo 
darbnīcu vadītāja

Adrese 
“Pērle rada”, Jūras iela 66, Engure, 
Engures pagasts, Tukuma novads
Tālrunis: 26565812
E-pasts: info@perlerada.com
www.facebook.com/perlerada

Izklaide
Bērniem pieejams rotaļu laukumiņš

Izklaide
Amata prasmju darbnīcas lieliem un 
maziem. Cianotīpijas atmiņu kartiņas, 
jūras krāsu batika un apdrukas darbnīca. 
Vēlama iepriekšēja pieteikšanās

KARTĒ NR. 13 
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PAGATAVOŠANA

Vispirms izvāra dārzeņu buljonu ar zaļumiem un garšvielām katrs pēc savas gaumes 
(dilles, pētersīļi, lauru lapas, smaržīgie pipari, melnie pipari, sīpoli). Buljonu pavāra 
10 minūtes. Tad pievieno sagrieztus burkānus un kartupeļus (jaunos kartupeļus 
var likt ar visu mizu), pieliek sāli un maltos melnos piparus. 
Kad dārzeņi izvārījušies mīksti, zupā liek veselas kaltētas butes tā, lai vienai personai 
ir vismaz viena zivs. Uzvāra, līdz zupa “uzmet burbuli”, tad griež uguni nost un patur 
apmēram 15 minūtes (zivs paliks mīksta). Tad ņem zivis laukā un liek uz atsevišķa šķīvja. 
Beigās zupai pieber zaļumus (dilles, lokus) pēc garšas. Ēd zupu un zivi piekož klāt

Zvejnieku sētā “Dieniņas” Bērzciemā 
jau vairākās paaudzēs cenšas 
saglabāt gadsimtiem ilgi radīto 
zvejnieku dzīvesveidu un tradīcijas. 
Te ar zvejniecības arodu nodarbojas 
vismaz piecās paaudzēs, un arī zivju 
pagatavošanas tradīcijas te joprojām 
ir dzīvas. Šī būs saimnieces – Ivetas 
Celkartes ģimenes recepte, kā 
pagatavot zivju zupu no kaltētām 
butēm

SASTĀVDAĻAS

Divām porcijām  nepieciešams: 
2 gb kaltētas butes, 2 gb burkānu, 
4 gb kartupeļu, 1 gb sīpolu, 
2 gb lauru lapas, smaržīgie pipari, 
melnie pipari, sāls, zaļumi  
(dilles, pētersīļi, loki)
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 Zivj’ frikadeļļ’ zupiš 
 Līdak ‘ kotletiņš ar ceptiem  

rāceņiem un salatiņiem
 Cept’ zivj’ filej’ ar ceptiem  

rāceņiem un saļatiņiem
 Žāvēts zīvs ar garnier’
 Šūmetā krējum’ (putukrējuma)  

krēms ar zemeņzostiņ’
 Mīkstais biezpienmaiziš’ ar og’ zostiņ’ 

un svaigiem odziņiem
 Visād smeķīg’ bezgrādīg’  

dzeramie- gan aukst’, gan silt’

Izklaide
Vecmāmiņas rokdarbu izstāde. 
Vēsturiskie stāsti (pēc pieprasījuma). 
17. septembrī 14.00 iespēja pieteikties  
uz pilno programmu “Ceļojums laikā”

ĒDIENKARTE MĀJAS KAFEJNĪCA
ZVEJNIEKU SĒTĀ

Papildus iespējas
Dažādu zivju produktu iegāde
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Norēķini 
Skaidrā naudā,
bezskaidrā naudā

Darba laiks 
17. septembris 12.00, 14.00 un 18.00
18. septembris 12.00 un 15.00

Rezervācija 
Iepriekšēja 
pieteikšanās obligāta

Saimnieki 
Celkartu ģimene – 
Oskars un Iveta, 
meitas Annemarija un Emīlija

Adrese 
“Dieniņas”, Bērzciems,  
Engures pagasts, Tukuma novads
Tālrunis: 26676283
E-pasts: ivetaunoskars@inbox.lv
www.facebook.com/dieninas.lv
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Baskāju taka un 
Mākslas taka 

“Valguma pasaulē”

Kaņiera 
pilskalna taka

Sēra dīķu laipa 
Raganu purvā

Zaļā kāpa

“Vēju dārzs” 
Smārdē un K.Zāles 

piemineklis

Ķemeru  
vēsturiskais parks

“Meža māja” un 
Dumbrāja laipa 

Ķemeros

Lielā Ķemeru  
tīreļa laipa

Kaņiera ezera putnu 
vērošanas tornis un 

Niedrāja laipa
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Ķemeru Nacionālais parks ir viena no 
skaistākajām vietām Latvijā, kurā izceļas 
gan purvu, gan mežu un pļavu pasaules 
skaistums. Antiņciema pļavās pie “Dāres” 
būs izbaudāmas gan smaržas, gan garšas 
ar pļavas ziediem un cigoriņiem, savukārt 
“Valguma pasaule” aizvedīs neparastā 
ainavu un garšu ceļojumā ar plostu uz 
ezera. Piekrastē – pašā parka maliņā, 
Jaunķemeros restorāns “Neptūns” 
zem priedēm radīs rudens gadatirgus 
atmosfēru ar rudens ēdienkarti. Savukārt 
nelielajā un latviski grieķiskajā dārzā 
Smārdē saimnieki radīs Grieķijas sajūtu 
gan ēdienā, gan atmosfērā

 MĀJAS KAFEJNĪCAS

 PĻAVĀ PIE DARES
 PANORĀMAS RESTORĀNS  
VALGUMA EZERĀ

 RUDENS GRILA FESTIVĀLS 
JAUNĶEMEROS

 GRIEĶU TAVERNA SMĀRDĒ
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 Attēlos:
 “Valguma pasaules” zupa
 Lielā Ķemeru tīreļa laipa
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 Uz ugunskura vārīta rudens 
dārzeņu, nātru, gārsas,  
sīkziedu sīkgalvītes (galinsogas) 
veģetārā zupa

 Skābputra
 Pašcepta ieraugu sēklu maize
 Gārsas, nātres pesto
 Ugunskurā apmeklētāju cepta desa 
 “Brīnumrausis” ar svaigiem  

pļavas  ziediem
 Cigoriņu kafija
 Pļavas augu tēja – kanniņā
 Pašcepti ziedu cepumi 

ĒDIENKARTE

Papildus iespējas
“Sanitas dabas veltes” produkcijas 
degustācija – tirdziņš: bioloģisko pļavu 
augu tējas, pulveri, ziedes kosmētikā un 
veselībai, garšvielas, sīrupi, tinktūras, 
uzlējumi, kā arī ziedu cepumi
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Norēķini 
Skaidrā naudā, bezskaidrā naudā,
ar pārskaitījumu pirms vai pēc 
apmeklējuma. 
Piesakoties tiks prasīts avanss

Darba laiks 
17. septembris 11.00–20.00
18. septembris 11.00–20.00

Rezervācija 
Iepriekšēja pieteikšanās obligāta

Saimnieki 
Viesturs Serdāns un Vita Beļavniece 
kopā ar “Valguma pasaules”  
restorāna komandu

Adrese 
Atpūtas bāze “Valguma pasaule”, 
Smārdes pagasts, Tukuma novads
Tālrunis: 29414022; 63181222
E-pasts: info@valgumapasaule.lv
www.valgumapasaule.lv

 Pildīta strauta forele
 Krāsainie rudens velšu salāti
 Turku zirņu smēriņš
 Valguma meža sēņu smēriņš
 Pīles krūtiņas fileja ar dzērveņu džemu 

uz rudzu maizes pamatnes
 Trīs garšu zaļās pankūkas rullīši, trīs 

garšu pildītie tomātiņi, trīs garšu 
maize, pašmāju bazilika pesto

 Vegānā avokado kūciņa
 Ūdens ar piparmērtu un ogām
 Valguma veselības tēja ar Smārdes 

smiltsērkšķi un medu

ĒDIENKARTEPANORĀMAS RESTORĀNS Pļavā 
Valguma ezerāpie DAREs

Papildus iespējas
Iespēja izstaigāt Valguma Mākslas taku 
mežā (bez maksas). 17. septembrī – 
Pasaules talkas dienā piedalīties laimes 
koku stādīšanā Mākslas takā. 
Pieejama pirts ezera krastā un 
“Valguma pasaules” viesnīca (ar 
rezervāciju). Iespēja iegādāties “Baskāja 
pēdiņcepumus”, suvenīrus, kā arī sveces

Norēķini 
Skaidrā naudā,
ar pārskaitījumu pirms apmeklējuma

Darba laiks 
17. septembris 12.00–18.00
18. septembris 12.00–16.00

Rezervācija 
Iepriekšēja pieteikšanās ir vēlama,  
bet nav obligāta, grupām – obligāta 

Saimnieki 
Sanita Matule un Indulis Skrebelis

Adrese 
“Vidnieki”, Antiņciems, Lapmežciema 
pagasts, Tukuma novads
Lokācija 56.9784668,23.4593527
Tālrunis: 27891575
E-pasts: sanita.matule@gmail.com 
dare.antinciems@gmail.com
www.facebook.com/atputaDARE
www.facebook.com/
SanitasDabasVeltes

Izklaide
Romantisko piedzīvojumu kuplinās  
100% tīra žanra – dabas priekšnesumu 
mūzika – putnu sasaukšanās, ezera viļņu, 
koku galotņu un vēja šalkas

Izklaide
13.00 – stāsti par Antiņciemu, cigoriņu 
tradīcijām un bioloģiskām pļavām.
14.00 – izzinoša ekskursija pa pļavām 
(iepriekš piesakoties).
18. septembrī Ķemeru Nacionālā parka 
dabas centrs ar Mobilās dabas klases 
aktivitātēm. Kaimiņu zirgu, arī kumeliņu 
apskate

KARTĒ NR. 16 
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 Ugunskura zupa no padomju laika 

klasikas (soļanka)
 Zivs filejas iesmiņš uz grila  

ar diļļu kartupelīšiem
 Cūkgaļas ribiņas uz grila  

ar mūsmāju marinējumiem
 Svaigā siera kūka ar upeņu  

balzāmu un sezonas ogām
 Mājas limonāde no  

Edītes tantes cidonijām 
 “Neptūna” uzlējumi (dažādi veidi)

ĒDIENKARTE
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Izklaide
Grieķu mūzika. Bērniem iespēja  
apskatīt trušus un vistas

Papildus iespējas
Iespēja iegādāties dažādus grieķu 
suvenīrus, olīveļļas, olīvas

Norēķini 
Skaidrā naudā, bezskaidrā naudā,
ar pārskaitījumu pirms apmeklējuma.
Piesakoties tiks prasīts avanss

Darba laiks 
17. un 18. septembris 
12.00, 15.00, 18.00

Rezervācija 
Iepriekšēja pieteikšanās obligāta

Saimnieki 
Raivis Čilipāns un Ionela Kiourtzi

Adrese 
“Mazpūces”, Smārdes pagasts,  
Tukuma novads
Tālrunis: 26701015
E-pasts: griekija@gmail.com
www.griekija.lv

 Tradicionālas grieķu uzkodas –  
grilēta maize kopā ar olīveļļu 
un oregano, dzadziki, ktipiti, 
melidznosalata, olīvas

 Pamatēdiens ar kalmāriem,  
garnelēm, mīdijām, karsto sieru  
bujurdi un papucakia

 Saldajā – mājās gatavoti grieķu 
saldumi

 Grieķu ledus kafija frappe

ĒDIENKARTEGRIEĶU TAVERNARUDENS GRILA FESTIVĀLS 

SmārdēJaunķemeros

Norēķini 
Skaidrā naudā

Darba laiks 
17. septembris 12.00–18.00

Rezervācija 
Iepriekšēja pieteikšanās  
nav nepieciešama

Saimnieki 
Dace Dinsdorfa un restorāna 
“Neptūns” kolektīvs

Adrese 
Restorāns “Neptūns”, Jaunķemeri, 
Jaunķemeru ceļš 1, Jūrmala 
Tālrunis: 26189261
E-pasts: dace@restoransneptuns.lv
www.restoransneptuns.lv

Izklaide
Visu dienu amatnieku un mājražotāju 
gadatirgus, 14.00–14.45 deju grupas  
“Virziens”  koncerts
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PAGATAVOŠANA

Veltnītis
Karbonādes šķēli izdauza ar gaļas āmurīti. Pārslaka to ar citrona sulu  
un Bārbekjū grila mērci. Pārkaisa ar sāli, pipariem, timiānu un smalcinātu ķiploku.  
Uz sagatavotās gaļas šķēles liek sieru, rudzu maizes stienīti un saulē kaltētu tomātu. 
Ietin sagatavoto pildījumu gaļas šķēlē. Liek veltnīti uz sakarsēta grila vai grilpannas. 
Cep aptuveni 3 minūtes no katras puses līdz gaļa izcepusies. 
Pasniedz sagrieztu šķēlēs, lai redzams krāšņais pildījums.

Ķiršu mērce
Sakarsētā eļļā ieber sasmalcinātus sīpolus un pievieno nedaudz sāli. Sīpolus apcep 
zeltaini brūnus. Pievieno ķiršus un kaltētas cidonijas, apmaisa un pievieno pusi no 
ūdens daudzuma. Karsē aptuveni 3 minūtes. Pievieno tomātu mērci un atlikušo ūdens 
daudzumu. Pēc garšas pievieno sāli, cukuru un timiānu. Visbeidzot vāra mērci uz 
mērenas uguns vēl 5 minūtes. Mērci pasniedz karstu kopā ar gaļas veltnīti

PAGATAVOŠANA

Rumu, rožu sīrupu, degvīnu, dzērveņu 
sulu un svaigi spiestu citrona sulu sajauc 
šeikerī ar ledu un salej atdzesētā martini 
glāzē, izmantojot sietiņu. Glāzes saturam 
pievieno Rīgas šampanieti. Rotājumam 
izmanto ābola daiviņu, kurā iesprausts 
rozes zieds, un citrona miziņas spirāli

Meklējot Tukuma garšu, par 
tukumnieku ēdienu kļuva kafejnīcas 
“Apsīte” īpašnieces Aijas Rudovskas 
radītais cūkgaļas veltnītis ar sieru un 
saulē kaltētiem tomātiem ķiršu mērcē. 
Pēc seno latviešu domām, gaļa un 
maize ir nešķiramas. Tās ir spēks un 
dzīvības stiprums, savukārt ķiršu dārzi 
Tukumu ieskauj joprojām

Tukums savulaik ir bijusi rožu 
pilsēta. Daļa pilsētas arī radusies 
no rožaudzētāju darba. Arī 
šodien roze ir viens no Tukuma 
simboliem, tādēļ pilsētas 
kokteiļa nosaukums ir “Tukuma 
Rožu kokteilis”. Kokteilim ir gan 
alkoholiskā, gan bezalkoholiskā 
versija

SASTĀVDAĻAS

Veltnīša sastāvdaļas
Vienai porcijai nepieciešams:  
150 gr cūkgaļas karbonādes, 
30 gr krēmsiera, 30 gr saulē 
kaltētu tomātu, 10 gr rudzu 
maizes. 
Garšvielas: svaiga citrona sula, 
ķiploks, timiāns, sāls, malti melnie 
pipari, Bārbekjū grila mērce

Ķiršu mērces sastāvdaļas
Vienam litram mērces 
nepieciešams: 
250 gr ķiršu bez kauliņiem, 
250 gr sīpolu, 10 gr kaltētu 
cidoniju, 250 gr tomātu mērces, 
100 gr eļļas, 250 gr ūdens. 
Garšvielas: sāls, cukurs, timiāns

SASTĀVDAĻAS

Vienam alkoholiskajam 
kokteilim nepieciešams: 
20 ml “Malibu” ruma-liķiera, 20 ml 
rožu sīrupa “Monin”, 5 ml / 1 maza 
karotīte degvīna, 40 ml dzērveņu 
sulas, 40–60 ml Rīgas šampanietis 
“Oriģinālais”, 2 daiviņas citrona, 
1 ābola daiviņa, 1 rozes zieda 
pumpurs, citrona miziņa

Bezalkoholiskā versija
Rumu aizstāj ar kokosriekstu 
sīrupu, bet Rīgas “Oriģinālā” 
šampanieša vietā lieto Rīgas 
“Bezalkoholisko” šampanieti. 
Degvīns šajā versijā netiek ne 
izmantots, ne aizstāts
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TUKUMA NOVADS

Kurzemes pakalnu garša

Jaunpils apkārtne

Izgaršo rudeni piekrastē!

Ķemeru Nacionālais parks

“Pļavā pie DAREs”

Rudens grila festivāls 
Jaunķemeros

Grieķu taverna 
Smārdē

Panorāmas restorāns 
Valguma ezerā
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MĀJAS 
KAFEJNĪCAS 

KURZEMES 
PIEVĀRTĒ 

Dārza terase 
CORNER’s

Rudens garša 
Valdheimā

Mājas kafejnīca 
“Amulas truši”

“Manas košās  
klusās dabas” 

Ciemos Ružciemā

Lustīgas kāzas 
“Dižpīlādžos”
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Kurzemes  
pakalnu garša

Ķemeru  
Nacionālais parks

“Garšu piestātne”
Plieņciemā

“Muižas dārza 
bufete” Engurē

Viesošanās
“Pie Kundziņiem”

Mājas kafejnīca 
zvejnieku sētā 

“Dieniņas”

Viesošanās zvejnieku 
sētā “Lucītis”
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Izgaršo rudeni 
piekrastē

“Dabas 
notikumu dārzs”

Lauku labumi  
“Rogās”

Meža garšu 
piedzīvojums 

“Sveikuļos”

Meža noskaņu 
restorāns  

“Vāveres skujās”
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Jaunpils 
apkārtne
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Tukuma tūrisma  
informācijas centrs
Talsu iela 5, Tukums,  
Tukuma novads, LV-3101
Tālr.: 28311557, 63124451
E-pasts: tic@tukums.lv
Facebook: Visit Tukums
Instagram: visittukums
Mobile App (Android): Visit Tukums
www.visittukums.lvM
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Iespēja ceļot pa 
Tukuma apkārtni, 
iepazīstot un 
izgaršojot Kurzemes 
pievārtē tapušos 
ēdienus
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