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Mājas kafejnīcas
ZIEMEĻLATGALĒ

28. UN 29. AUGUSTĀ

www.majaskafejnicas.lv/ziemellatgale

www.turisms.balvi.lv

www.visitvilaka.lv

KAS IR MĀJAS KAFEJNĪCU DIENA?
Mājas kafejnīcu dienā pagalmi, dārzi, sētas un citas vietas, kur ikdienā
nenotiek ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, pārvēršas par vienas dienas
kafejnīcām. Interesentiem tiek piedāvāts nogaršot uz vietas tapušu ēdienu,
baudīt kultūras programmu un atpūtas un izklaides iespējas.
Mājas kafejnīcu dienā varēs paviesoties arī pie ļaudīm, kas ikdienā
neuzņem tūristus un nav profesionāli pavāri, bet šoreiz gatavi priecēt
viesus ar pašu gatavotiem ēdieniem un viesmīlību, radīt svētku atmosfēru
un unikālu piedzīvojumu!
Mājas kafejnīcu dienu mērķis ir popularizēt reģionālā tūrisma galamērķus,
veicināt kopienu sadarbības un īpašo, novadam raksturīgo stāstu
izcelšanu kulinārajā tūrismā.

APMEKLĒTĀJU IEVĒRĪBAI:
Plānojot maršrutu, pārliecinieties par mājas kafejnīcas darba laiku un vai
nav nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās!
Ievērojiet visus valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus!
Esiet atbildīgi pret sevi, saimniekiem un citiem apmeklētājiem!
"Mājas kafejnīcās" norēķini iespējami tikai skaidrā naudā!

www.majaskafejnicas.lv/ziemellatgale

www.turisms.balvi.lv

www.visitvilaka.lv

Mājas kafejnīca
"Elkšņos"
ĒDIENKARTE
Uz ugunskura vārīta zupa
Fritēti dārzeņi ar mērcīti / ar vistas fileju
Kabaču pankūkas ar sieru
Ogu, cepumu un krēmsiera kārtojums
burciņā
Svaigi spiesta burkānu sula
Degustācijā - pašceptā maize, dažādi
veselīgi augu sīrupi, zāļu tēja

Cenas 2.00 - 6.50 EUR

IZKLAIDE
Pastaiga un iepazīšanās ar “Elkšņu” pirts un
"Arnitas labsajūtu darbnīcas" piedāvājumu
Pirtnieces Arnitas Melbergas vadībā būs
iespēja sasiet pašam savu smaržīgo
augu slotiņu vai pagatavot pirts skrubi
(1 EUR)

28. augustā 12:00 – 17:00

Arnitas Labsajūtas darbnīcas produkcijas
tirdziņš - augu sīrupi, zāļu tējas, ķermeņa
skrubīši, pašcepta maize

26361594

Brīvības iela 2c,Balvi
GPS: 57.1243332, 27.2376621

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta
grupām virs 5 personām

#zeļčusola

ĒDIENKARTE
Maizes krāsnī cepta rudzu,
saldskābā maize un Zeļču ūgu
(ogu) maize
Saimniecībā audzēti dārzeņi (gurķi,
burkāni, kāļi, rāceņi, pupas, zirņi u.c.) ar
pašu audzētu ķiploku mērci
Zeļču tēja, kas vākta Zeļču apkārtnē vīgrieze, āboliņš, pelašķis, u.c.

5 EUR/personai

IZKLAIDE
Tekstilmākslinieces Anneles Slišānes lauku
mājās #zeļčusola būs skatāma izstāde
#100dečiLatvijai
Aušanas meistardarbnīca - puķu un
zāļu mandalu aušana
Ekskursija saimniecībā un ekoloģiski tīru
rotaļlietu, austu deču, zāļu paklāju,
mākslinieces grāmatu tirdziņš

28. un 29.augustā 12:00 – 20:00
Janki, Zeļči, Šķilbēnu pag.,
Balvu nov. ,
GPS: 57.01090, 27.70400
29754060

Cārmyuška *

ĒDIENKARTE
Pašcepta maize no lauku sētas
‘Kronīši”
Vietējo saimnieču gatavotais siers,
cepumi, kūkas, pīrādziņi, saldumi, kas
gatavoti pēc mantotām receptēm
Briežuciema pagastā vāktās zāļu tējas,
kafija
1 - 2 EUR par izvēlēto
komplektu

IZKLAIDE
Vietējo amata meistaru tirdziņš - dažādi
rokdarbi, koka un ādas suvenīri, rotaslietas,
maize, siers, tortes un citi kulinārijas
izstrādājumi.
Briežuciema tautas muzikantu priekšnesumi

28. augustā 14:00 - 17:00
“Gaismas” - Tautas nama
pagalms, Briežuciems,
Briežuciema pag., Balvu nov.,
GPS: 56.961761, 27.593343
25444621

*Pīlādzis no latgaliešu valodas

Stabļovas
ķiploks un medus
ĒDIENKARTE
Vistas – siera zupa ar marinētiem ķiploku
ziedkātiem
Grauzdēta baltmaize ar ķiploku ziedkātu
pesto

IZKLAIDE

Cepti kabači ar siera, tomātu, ķiploku
ziedkātu pesto "cepurīti" un ķipoku
ziedkātu pulveri

Senlietu kolekcijas apskate (par ziedojumiem)

Pašgatavots medus saldējums, medus
vafelē, pārklāts ar zemeņu mērci

Pašu ražotās produkcijas tirdziņš

Medus-piparmētru dzēriens
5 EUR/personai, 3 EUR/bērniem

Bišu namiņa apmeklējums (1 EUR/pers.)
27.08. 20:00 brīvdabas kino (bezmaksas)

27. augustā 19:00 – 22:00
brīvdabas kino vakars
28.augustā un 29.augustā
12.00-16.00
“Apses”, Stabļova, Šķilbēnu pag.,
Balvu nov.
GPS: 57.022272, 27.659626
29326534
Iepriekšēja pieteikšanās!

Zaļais mežs

ĒDIENKARTE
Tikko cepta baltmaize ar mājas sviestu, mājas zapti.
Latgaliešu piena putra ar ceptu cauraudzīti.

PAPILDUS IESPĒJAS
Egļavas mežniecības muzeja apmeklējums

28. augustā 13:00 – 18:00
“Mežābeles”, Egļava, Susāju pag., Balvu nov.,
GPS: 57.17442, 27.56209
29243878

6 EUR/personai

Iepriekšēja pieteikšanās!

Brīvupes
ĒDIENKARTE

IZKLAIDE
28.augustā

Dārzeņi Vecmāmiņas gaumē (gan
gaļēdājiem, gan veģetāriešiem)
Pildītas plānas pankūkas ar biezpienu
vai gaļu
Saldais krēms ar ogu mērci un
pašceptas kūkas
Brīvupēs” ievākta tēja un mājas
limonāde
3.50- 6 EUR/ izvēlētais ēdiens
vai komplekts

11:00-14:00 īpaši gaidīsim ģimenes ar bērniem,
piedāvāsim iepazīties un apskatīt "Brīvupes"
telpas, radošas un sportiskas aktivitātes
bērniem
11:00 - 18:00 auto kolekcijas apskate kaimiņu
sētā
14:00 un 17:00 Jura alus stāsts ar degustāciju (3
EUR)
15:00 garā pastaiga (8 km) ar Tutinavas ciema
vēstures iepazīšanas elementiem
18:00 - 19:00 vakara baudīšana ar dzīvo mūziku
– muzicēs Arnis Graps
29.augustā nesteidzīgas svētdienas baudīšana
un laiskošanās

28.augustā 11.00 -21.00
29.augustā 12.00 - 17.00
"Brīvupes", Tutinava, Kubulu
pagasts, Balvu nov.,
GPS: 57.152159, 27.275212
28330904
Iepriekšēja pieteikšanās!

Rančo
“Ozolmājas”
ĒDIENKARTE
Sātīga, bieza un fantastiski garda lauku
jēra uguns zupa ar 13 garšvielām
Mājas burgeri no sulīgas cūkgaļas ar
grauzdētu maizīti, kraukšķīgiem
marinētiem mājas gurķīšiem, sīpoliņiem
un siltumnīcas tomātiņiem
Mājas siers, apcepts sviestā ar
pašgatavotu čilli marmelādi vai aveņu
ievārījumu no Rančo pagrabiņa
Rudens ābolu plātsmaize ar kafiju
Pašbrūvēto dzērienu degustācija. Lauku
alutiņš
2 - 6 EUR

IZKLAIDE
Rančo “Ozolmājas” apmeklējums - dzīvnieku
apskate ar iespēju dažus arī pabarot un
lielāko daļu arī samīļot (4 EUR)
Zirgu sētas” Kapulejas” saimnieki piedāvās
vizināšanos zirga pajūgā (3 EUR)
Pašu ražotās produkcijas tirdzinš (mājas
tomāti, kastaņu pirts skrubis u.c.)
Rančo atmosfēru varēsiet baudīt Kantrī stilā
ar fona mūziku

28. un 29.augustā 12:00 – 17:00
Rančo “Ozolmājas”, Kārklinieki,
Balvu pag., Balvu nov.
GPS: 57.080831, 27.224293
22314805, 26160423
Iepriekšēja pieteikšanās!

Skaidrītes sieri
ĒDIENKARTE
Pašu siets siers - ar zaļumiem un
citām piedevām, kā arī bez tām
Uz ugunskura vārīta grūbu putra ar
sviestu un gaļu
Kartupeļu pankūkas ar lauku krējumu
vai ievārījumu, ceptas uz ugunskura
Pašu gatavotas plūmju un citu augļu,
ogu sulas

1.50- 8 EUR

IZKLAIDE
Muzikāla atmosfēra, ko radīs tautas
muzikanti ar ermoņikām un
Medņevas etnogrāfiskais ansamblis
13:00 -17:00 kaimiņos "Zirgi Aizpurvē" iespēja apciemot zirgus, trušus, kazas
un baložus, un doties izjādē ar zirgiem,
ponijiem vai izbraucienā droškā (par
maksu, pieteikšanās 26562138)

28. augustā 13:00-19:00
"Santa", Medņevas pag ., Balvu nov.,
GPS: 57.121219, 27.642996
26176221
Iepriekšēja pieteikšanās!

Sieri un muzikāla
atmosfēra
"Siltumos"
ĒDIENKARTE
Piecu veidu pašu siets siers, kas gatavots no vietējiem piena produktiem – ar saulē
kaltētiem tomātiem, dārzeņu un garšaugu maisījumu, ar riekstiem un sēklām, ar
ķiplokiem un dillēm, ar ķimenēm

IZKLAIDE
Muzikāla atmosfēra, ko radīs saimniece Aija Keiša, spēlējot akardeonu.
Skanēs arī tradicionālās latgaliešu dziesmas. Tiem, kas zinās dziesmu
vārdus- būs lieliska iespēja uzdziedāt kopā!
Saimnieces hobijs ir rokdarbi - būs iespēja arī apskatīt austo lakatu,
pērļotu rotu, adītu cimdu, zeķu izstādi. Daiļdārza apskate
6 EUR /personai

28. augustā 10:00-17:00
"Siltumi", Kaši, Baltinavas pag., Balvu nov.,
GPS: 56.936282, 27.602674
28384073
Iepriekšēja pieteikšanās!

Spāģi
ĒDIENKARTE
Ugunskura zupa - soļanka
Pildītā cūkgaļas karbonāde
Kāpostu tīteņi
Salāti - rosols
Saldējuma kokteilis
Konditoreja (pašu ceptas
plātmaizes, pīrāgi)

IZKLAIDE
Baudi nesteidzīgu maltīti, gatavotu
kā mājās, sakoptā lauku vidē!

Ogu dzēriens, kafija
0.50 - 4 EUR par ēdienu vai izvēlēto komplektu

28. un 29.augustā 11:00-18:00
Spāģi”, Rugāju pag., Balvu nov.,
GPS: 57.044751, 27.239206
26582144
Iepriekšēja pieteikšanās!

Paradīzes
ĒDIENKARTE
Burbuļvafeles ar saldējumu. Piedevās
dažādu veidu ievārījumi ar lavandu,
šokolādes/karameļu mērce, oreo u.c.
gardumi
Vistas filejas strēmelītes ar tomātu-čilī
ievārījumu ar lavandu, oglēs cepti
kartupeļi kā bērnībā
Pašu audzēto kabaču nagetes ar sieru,
krējumu un lavandas ievārījumiem
Plānās pankūkas ar pieneņu medu, ar
dažādu augļu, ogu ievārījumiem ar
lavandu ziediņiem un citām piedevām

IZKLAIDE
Lavandu produkcijas tirdziņš
Radošā darbnīca - putnu būrīšu
"Taisi pats" pagatavošana (par maksu)
Aktīvās atpūtas iespējas viesu nama
teritorijā (par maksu)

Aukstie un karstie dzērieni: sulas, mohito,
Pārsteigumi
latte, kafija, balta kafija ar saldo lavandu
bezē cepumu
3 - 5 EUR

28. un 29.augustā 14:00 – 20:00
Brūklāji, Bērzkalnes pag., Balvu nov.,
GPS: 57.080639, 27.383337
29423688
Iepriekšēja pieteikšanās!

MāGaLiņa gordumi
ĒDIENKARTE
Kartupeļu pankūkas ar biezpienu
Pašu siets siers
Cepumi, plātsmaizes - drumstalu, ābolu, ogu, biezpiena un mājas torte
Sezonas ogu uzpūtenis

29. augustā 12:00-16:00

PAPILDUS IESPĒJAS
Produkcijas tirdziņš (bezē cepumi, vistu olas)
Upītes kultūrtelpas iepazīšana
5 EUR / personai

Upītes pamatskola, Upīte,
Šķilbēnu pag., Balvu nov.,
GPS: 57.026371, 27.671760
27820349
Iepriekšēja pieteikšanās!

Rekovas Dzirnavas
ĒDIENKARTE
Pupu un zirņu kotletes, zirņu humoss, pērļu grūbu putra ar ceptiem sīpoliem,
grūbu zupa ar tomātiem
Auzu grūbu un pērļu grūbu deserti
Pašcepta maize

PAPILDUS IESPĒJAS
Pašu ražotās produkcijas tirdziņš

28. un 29.augustā 10:00-17:00
Rekovas 19, Rekova, Rekovas
Dzirnavas, Šķilbēnu pag., Balvu nov.,
GPS: 57.041245, 27.614999
29132664

10 – 12 EUR / personai

Iepriekšēja pieteikšanās!

