
#ZEMESGARŠA

MŪSU STĀSTS

„Valmiermuižas alus” ir maza muižas alus 
darītava, kurā lēnām un nesteidzīgi brūvē 
dzīvo alu. Alus darītava apņēmusies kopt 
alus baudīšanas kultūru Latvijā, lai svētku 

galdā miestiņš atkal stāvētu goda vietā, 
gluži kā sendienās.

Kā jau īstenai alus virtuvei piedienas,
tad šī būs īstā vieta, kur katram ēdienam 
piemeklēt smalka alus pāri, ļaujot izjust 
burvīgo brīdi, kad garša ar garšu mutē 

rotājas.

Valmiermuižas alus virtuves stūrakmens 
ir viss, ko dāvā Latvijas zeme. Dabā 

sakņotu un radošumā lolotu – tādu mēs 
redzam mūsu Latvijas #zemesgaršu. 

Alus virtuvē iespēju robežās 
saimniekojam kopsolī ar „Slow Food” 

kustības daudzinātajiem principiem, galdā 
ceļot no labām vietējo zemnieku veltēm 

gatavotu gardu un veselīgu maltīti.

Ja pošaties svētkiem vai ciemos iešanai, 
tad līdzās esošā alus tirgotava būs īstā 

vieta, kur rast Valmiermuižas alus virtuvē 
no lauku un dabas veltēm gatavotus 

našķus, svaigi ceptu maizi, dažādas alus 
mērces, kā arī visplašāko Valmiermuižas 

brūvējumu klāstu.

Kokmuižas bezalkoholisko eilu izlase

3 × 0,3 l — 6,50 €
„Jaunaudze” kviešu-aveņu eils,

„Dubultspēle” APA un „Celmlauzis” IPA

ALUS LŪKOŠANA

Valmiermuižas klasikas izlase

4 × 0,2 l — 6,00 €
Filtrēts gaišais alus, nefiltrēts gaišais alus, 

filtrēts tumšais alus un 
„Frišs”, tumšā alus kokteilis ar brūklenēm un 

vīgriezi
Ar pieskaņotām uzkodām — 9,00 €

Valmiermuižas seno iesalu izlase

3 × 0,3 l — 7,00 €
Valmiermuižas Baltijas porteris, klona

alus un tumšais dūmalus

Kokmuižas eilu izlase

3 × 0,3 l — 10,00 €
„Biezoknis” IPA, „Mozaīka” APA un 

„Baltais mūks” Belgian Style Blond Ale



ALUS UZKODAS

Pašu ceptas maizes izlase ar aizdariem

3,00 €

Rudzu maize, griķu maize, alus skābmaize un čabata

ar sīpoliem pasniegta ar:

• alus un medus sinepēm;

• rapšu eļļu ar balzamiko etiķi;

• kaņepju sviestu.

Iesakām ar Valmiermuižas Klona alu 

Siera-čili cepumi

3,00 €

Siera-kaņepju standziņas

3,00 €

Ķiploku grauzdiņi ar Raunas knapsiera mērci

4,00 €

Dubultie ķiploku grauzdiņi ar Raunas knapsiera

mērci

7,50 €

Rūpīgi gatavoti no „Liepkalnu” saldskābmaizes ar

graudiem

Iesakām ar nefiltrētu Valmiermuižas gaišo alu

Par alergēniem vaicā viesmīlim!

#ZEMESGARŠA

ALUS UZKODAS
Plucināti un fritēti kartupeļi ar biešu-Baltijas 

portera mērci

3,50 €
Dubultie plucināti un fritēti kartupeļi ar biešu-

Baltijas portera mērci

6,50 €
Kartupeļi no Valmieras novada zemnieku saimniecības 

pie Zilaiskalna
Iesakām ar filtrētu Valmiermuižas gaišo alu

Pašu cepta alus skābmaize ar smalku speķīti un 
sīpolu marmelādi ar tumšo alu

3,50 €
Pašu sālīts cūkas speķītis no tuvējām zemnieku 

saimniecībām
Iesakām ar filtrētu Valmiermuižas gaišo alu

Pašu cepta alus skābmaize ar briežu aknu pastēti 
un marinējumiem 

3,50 €
Briežu aknu pastēte no zemnieku saimniecības 

„Rūķīši” Valmieras novadā
Iesakām ar filtrētu Valmiermuižas gaišo alu

Kraukšķīgi fritētas vistas gabaliņi ar biešu -
Baltijas portera mērci

4,50 €
Cidoniju sulā marinēti vistas gabaliņi, pasniegti ar 

pašu gatavotu mērci
Iesakām ar Valmiermuižas Pils alu 



SALDĒDIENI
Medus kūka

3,00 €
Likta septiņās kārtās no Straupes krējuma un 

Latvijas bišu medus
Iesakām ar Valmiermuižas gaišo medalu „Namejs”

Siera kūka ar ogu gelu

3,00 €
Ceptā siera kūka ar atsvaidzinošu Latvijas ogu gelu

Iesala brilē krēms ar sezonas ogām
3,00 €

Uzputots no Valmiermuižas iesala mērces
Iesakām ar Baltijas porteri

Valmiermuižas kūkmeistares kūkas
Par šīs dienas īpašajām kūkām lūdzam jautāt

viesmīlim

Par alergēniem vaicā viesmīlim!

#ZEMESGARŠA

SALDĒJUMS

Pašu gatavots tumšā alus, iesala un Latvijas
ogu saldējums

3,50 €

Saldējuma kokteilis

3,50 €
Druvas saldējums ar vietējo ogu sulām pēc izvēles

ZUPA

Sviesta ķirbja krēmzupa ar grauzdētām 
sēkliņām

4,00 €
Ķirbis no Valmieras novada saimniecībām

PAMATĒDIENI
Vistas krūtiņa ar kartupeļu biezeni un zirņu 

biezeni, un saulē kaltētu tomātu čatniju
8,00 €

Latvijā audzēta vistas krūtiņa
Iesakām ar Valmiermuižas Pils alu

Cūkas pavēdere tumšā alus mērcē, pasniegta ar  
sīpolu biezeni, ar mizā ceptiem kartupeļiem un 

mazsālītajiem gurķīšiem
9,00 €

Lēni gatavota Latvijā audzēta cūkas pavēdere
Iesakām ar Valmiermuižas tumšo alu

Kazas siera salāti ar sezonas dārzeņiem un 
zaļumu pesto

6,00 €
Kazas siers no Līvu saimniecības Madonas novadā

Iesakām ar filtrētu Valmiermuižas gaišo alu

Grilētu dārzeņu tornītis – kabacis, baklažāns, 
tomāts un Mocarellas siers ar pašmāju zaļumu 

pesto

6,00 €
Dārzeņi no vietējām saimniecībām
Iesakām ar Valmiermuižas Pils alu 

SALĀTI


