Kāzu kūku degustācija
1. Mājas kūka ar svaigo sieru (velveta biskvīts, svaigās siera krēms, brūkleņu
ievārījums). Izcila versija, ja gribas klasisku kūku, bet mazliet vieglāku par Lauku
kūku. 16eur/kg
2. Zemeņu sarakanis velvets (velveta sarkans biskvīts, zemeņu pildījums, zemeņu svaigā siera krēms).
20eur/kg
3. Pufīgā Medus kūka (Mīkstie medus biskvīti, svaigā siera krēms). 16eur/kg
4. Matcha kūka (zaļās tējas biskvīti, svaigā siera krēms, pistāciju krēms, aveņu
marmelāde). Labi piestāv kāzām, kas ir zaļos toņos. 20eur/kg
5. Sarkanais velvets- (maigs kefīra biskvīts ar kakao noti, svaigā siera krēms).
Populārākā kūka lielos pasākumos. Efektīvi izskatās gan kā lielā, gan mazās kūciņas.
16eur/kg
6. Ogu muss* (Baltās šokolādes muss, aveņu marmelāde, melleņu krēms, smilšu mīklas
pamatnīte). Var būvēt uz statīva kā lielo kūku vai pasūtīt kā porciju kūciņas. 20eur/kg
*Ja pasūta kā mazo kūciņu, tad sastāvs: baltās šokolādes muss, aveņu
marmelāde, biskvīta pamatnīte
7. Tropiskais muss*- (baltās šokolādes muss, marakujas marmelāde, biskvīta
pamatnīte). Var būvēt uz statīva kā lielo kūku vai pasūtīt kā porciju kūciņas. 20eur/kg
* Ja pasūta kā lielo kūku, tad sastāvs: baltās šokolādes muss, marakujas
marmelāde, mango krēms, smilšu cepumu pamatnīte
8. Siera kūka- (30% avenes (var izvēlēties arī mellenes, mango, zemenes), svaigā siera
masa, smilšu cepumu pamatnīte). Viegla un gaisīga kūka. Grūti notrāpīt greizi, jo
visiem garšo. Skaisti izskatās kā mazās kūciņas ar ogām. Var būvēt kā lielo kūku uz
statīva. 16eur/kg
9. Snikera keksiņš (tumšais biskvīts, karameļu pildījums, šokolādes krēms). Ja gribas
kādu sātīgu našķi 1,80eur/gab
10. Makarūni . Mūsu makarūnu izlase. Varat izmantot kā galda kartes, dāvanu viesiem
vai gardumu saldumu galdam. 1,25eur/gab (skat. pie saldumu galds)
11. Popiņi. Iepakojumā var izmantot kā sagaidīšanas dāvanu viesiem vai gardumu
saldumu galdam 0,80eur/gab

Izvēloties kāzu kūku, jāveic izvēle par labu Daudzstāvu kāzu kūkai vai Kūciņu tornim.
Daudzstāvu kūkas var būvēt 2-5 stāvos. Kāzu kūkas var būt uz statīva vai bez statīva. Abos
variantos stāvu būvēšana ir pilnīgi droša. Bez statīva kūku konstrukcija turās uz iekšējiem
balstiņiem un paliktņiem, kas nav redzami.
• Uz statīva:
o Uz statīva būvē kūkas, kas ir maigas un gaisīgas- siera un musa kūkas. Tās ir
kūkas ar 6.-8. nr.
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Bez statīva:
o Visa veida biskvīta kūkas (1.-5.nr) veidojam stāvos BEZ statīva.
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Cik maksā daudzstāvu kūka?
Viesu skaits

Kg

Ieteicamais
stāvu
skaits

Cena
+ noformējums

30-40

4,5-6

2 stāvi

Kūku cena par kg
+20eur standarta vai
+30eur dizaina

50-60

7-8

3 stāvi

Kūku cena par kg
+20eur standarta vai
+30eur dizaina

70-80

9-10

3-4 stāvi

Kūku cena par kg
+25eur standarta vai
+35eur dizaina

80-90

10-12

3-4 stāvi

Kūku cena par kg
+30eur standarta vai
+40eur dizaina

Cena par vienu kilogramu ir tāda pati kā norādīts cenu lapā:
16-20€/kg.
Uz vienu personu vajadzētu rēķināt 120-150g kūkas.
Papildus nāk izmaksas par stāviem, dekorējumu, traukiem un piegādi.
Noformējuma izmaksas:
STANDARTA-cenā iekļaujas stāvu būvēšana, kūkas apdare (plikā, pusplikā vai pilnīgi
apsmērēta), dekorēšana ar ogām, dārza ziediem, zaļumiem, bezē cepumiem.
DIZAINA– cenā iekļaujas stāvu būvēšana, kūkas apdare (plikā, pusplikā vai pilnīgi
apsmērēta), dekorēšana ar ogām, zaļumiem, specifiskiem ziediem Jūsu toņos. Varam
iekļaut zelta foliju, makarūnus, koka toperīti ar Jūsu izvelētu vārdu, glazūras un velūru.
Dizaina noformējumā ietilpst kūkas ar ģeometrisku formu un faktūrainu krēma apdari.

Ja Jūs izvēlaties biskvīta kūku, tad to būvē stāvos bez statīva, ja izvēlaties
siera vai musa kūku, tad statīvs IR OBLIGĀTS. Tas izmaksā + 10EUR par
statīva īri.
Papildus nāk arī koka toperis, ja vēlaties + 10eur vai stilizētas figūriņas (roku darbs) +25eur

Kūciņu tornis
Ļoti populārs variants ir izvēlēties mazās kūciņas ar vienu nelielu griežamu kūku
augšgalā. Viena kūciņa ir paredzēta vienam viesim (100g). Iesakām pierēķināt arī
dažas kūciņas apkalpojošam personālam.
Aprēķina cenu:
Augšējā kūka 1kg 25EUR
(apsmērēta, ar ziediem vai ogām. Tā ir paredzēta kāzu pārim ar vedējiem)
+ viesu skaits kūciņas 1,80-2,80EUR/gab
+ statīva īre 10 EUR
+ piegāde uz viesu namu
Kūciņa
Keksiņi ar krēma cepurīti:
•
Sarkanais velvets
ar svaigo sieru un
ogu pildījumu
• Šokolādes velvets
ar šokolādes krēmu
un karameli
• Vaniļas velvets ar
svaigo sieru un ogu
pildījumu

Cena

1,80

Kūciņa

Musa kūciņas ar
spoguļglazūru vai velūru:
• Avene/baltā
šokolāde
• Marakuja/ baltā
šokolāde
• Meža ogu/
Tumšā
šokolāde

•
•
•
•
•

Cena

2,80

Siera kūciņa:
Melleņu
Aveņu
Vaniļas
Zemeņu
Mango

2,00

Mazās sarkanās velveta
kūciņas

2,00

Mazās šokolādes velveta
kūciņas

2,00

Cielaviņa

2,00

Pavlova

2,00

Citas biskvīta kūkas
sagrieztas gabaliņos
100g

2,00

Papildus var izmaksāt augšējās kūkas noformējums, piemēram:
• + 10eur koka toperis ar jaunā pāra uzvārdu vai iniciāļiem
• +25eur Jaunā pāra stilizētas figūriņas vai saistošas simboliskās figūriņas, roku darbs

Musa kūkām augšējā kūka
var būt apaļa vai kantaina ar
ieapaļotiem stūriem

Mazās musa
kūciņas ar
spoguļglazūru
var pielāgot
jebkuram
kāzu tonim,
tās izskatās
ļoti dārgi un
eleganti

Mazajām musa
kūciņām parasti
ir dažādas
formas. Ja Jūs
vēlaties visas
vienādas, tad var
izvēlēties sirds
formu vai
cilindriskas.

Ja ir iegaršojusies
kāda biskvīta
kūka, kas nav
iespējama kā
mazā kūciņa, tad
var pasūtīt to
sagrieztu
klucīšos2eur/gab

Ar ogām
dekorē siera
kūciņas vai
sarkanos
velvetiņus,
pavlovas

Augšējā stāvā var izvietot koka
toperīti vai simboliskas figūriņas

Piegāde
Kāzu pasūtījumus iespējams saņemt:
•

Bezmaksas “Kūkas Gardas” konditorejā Zinātnes iela 5, Sigulda

•

Bezmaksas Rīgā sestdienās 10:00 Juglas Circle K vai 10:50 Noliktavas iela 3

•

Ar piegādi Rīgā 10:00-16:00 uz adresi otrdienās un ceturtdienās 4EUR

Ar piegādi uz viesu namu, ja pasūtījums ir vismaz 100EUR. Piegādes
veicam līdz 85km ap Siguldu.(Skat. tabulu ar izcenojumiem). Piegādes laiks
tiek saskaņots un ir laika posmā 12:00-21:00 atkarībā no mūsu noslodzes
un Jums vēlamā laika.

Km ap Siguldu

Cena par
piegādi

Siguldas pilsēta (Bēršas, Kārumnieki, Hotel Spa ezeri,
Vālodzes..)

Bezmaksas

Līdz 10km (Turaidas Zieds, Zvīguļi..)

10EUR

Līdz 50km no Siguldas (Lauču akmens, Ungurmalas,
Briedīši, Springšļu dzirnavas, Nītaures dzirnavas, Mālpils
muiža, Abzaļi, Gungas, Laba pirts..)

25EUR

Līdz 85km no Siguldas (Svētku pils, Brūtes, Liepupes
muiža, Debesu bļoda, Umuri, Līcīši, Spariņu kalns..)

30EUR

Trauki
Trauku īrei ir pieejams:
Metāla statīvs no 2 -5 stāviem, koka trīs stāvīgs statīvs kūciņām, koku ripas, dēlīši,
stikla trauki saldumu galdiem vai uzkodām.
Viena statīva īre maksā 10€ un 15€, ja ņem vairākus traukus (piemēram, arī saldumu
galdam) + 50€ drošības nauda
Par katru trauku, kas nav atgriezts vai saplīsis tiek paturēta drošības nauda.
Trauki TĪRI jānogādā atpakaļ uz Siguldu pašrocīgi vai ar pakomāta starpniecību, līdz nākamās nedēļas
nogalei. Tos nedrīkst atstāt viesu mājā!

Uzkodu degustācija
Piedāvājam uzkodas viesiem pēc ceremonijas, ja tiek paredzēta kūkas ēšana pie
baznīcas vai ceremonijas vietas.
Uz cilvēku vajadzētu plānot 2-4 uzkodas, lai simboliski nobaudītu ar šampanieša glāzi
un kūkas gabaliņu.
Mēs nepiedāvājam galda servēšanu un apkalpošanu kafijas pauzē. Nodrošinām
uzkodas, kūku un piegādi uz notikuma vietu.
Komplektā:
• Kartupeļu pankūkas ar krēmsieru un lasi
• Vēja kūkas ar siera salātiem
• Baltmaizes kanapē ar krēmsieru, vistas terīni un karamelizētiem sīpoliem
• Lavaša rullīši ar krēmsieru, krabju nūjiņām un zaļumiem
• Saldskābmaizes kanapē ar tomātu krēmu un brie sieru
• Rudzu groziņš ar garneļu krēmu un garnelēm
Ar uzkodu izcenojumiem un
veidiem varat iepazīties:
https://kukasgardas.lv/uzkodas/

Saldumu galds
Saldums
Makarūni:
• Gabalā
•

•

Iepakoti
Maisiņā
Ar vārdiņiem

Cena

Saldums

Cena

Mini desertiņi
glāzītēs

1,50

Cepumi

0,50

1,25
+0,15
+0,10

Super mini
sarkanie
velveti

Mini eklēriņi

0,80

1,00

Popkūciņas

0,80

Cielaviņas mini

1,00

Pavloviņas
mini

1,00

Olu krēma kūciņas

1,50

