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Ciemakukuļi
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Seno iesalu alus izlase
0,33 l

Baltijas porteris
0,33 l

Kviešu alus
0,5 l

Ciemakukuļi

Valmiermuižas dūmalus, klona pilzenietis 
un Baltijas porteris 0,33 l

6,90 € 

Valmiermuižas Baltijas porteris 0,33 l x 2, 
portera glāze 300 ml

9,90 € 

Valmiermuižas kviešu alus 0,5 l x 2, 
kviešu alus glāze 500 ml

9,60 € 

3,98 € 
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Klasiskais
ciemakukulis 0,33 l

Gadskārtu
ciemakukulis 0,5 l

Ciemakukuļi

Valmiermuižas gaišais alus 0,33 l, 
tumšais alus 0,33 l, glāze 300 ml

7,80 € 

Valmiermuižas gaišais alus 0,5 l, 
tumšais alus 0,5 l, glāze 500 ml

9,30 € 
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Attēlā redzamais piemērs:
gaišais un tumšais alus 0,5 l, stikla glāze 
500 ml, šokolāde ar kaņepēm, kaņepju 
našķi, iesala karameles un drabiņu cepumi

21,83 € 

Ciemakukuļi

Attēlā redzamais piemērs:
ziemas alus 0,5 l, gaišais degalus 350 ml 
un degalus glāzītes 40 ml x 2, iesala 
karameļu paciņa

30,44 € 

Attēlā redzamais piemērs:
gaišais un tumšais medalus 0,5 l,
stikla glāze 500 ml 

11,18 € 

Attēlā redzamais piemērs:
tumšais alus 0,5 l x 2, karstalus medus, 
garšvielu maisījums

13,32  € 

Medalus „Namejs”
dāvana ar glāzi

Tumšā karstalus
dāvana

Valmiermuižas klasika
ar uzkodām

Izvēlieties kādu no piedāvātajām dāvanām vai veidojiet pats savu iecienīto garšu izlasi, kuru mēs glīti 
iesaiņosim dāvanu kastē, lai priecētu saņēmēju! 

Ziemas garšu dāvana
ar uzkodām



Garšas un dāvanas svētku galdam 7

Gaišā alus 6-paka 0,33 l 4-paka 0,5 l

6 x 0,33 l Valmiermuižas gaišais alus

8,34 € 

Garšas izvēlieties pēc savas gaumes

Attēlā redzamais piemērs:
4 x 0,5 l Valmiermuižas gaišais alus
7,16 € 

2-paka 0,5 l

Garšas izvēlieties pēc savas gaumes

Attēlā redzamais piemērs:
2 x 0,5 l Valmiermuižas gaišais alus
3,78 € 

Dāvanu iesaiņojums

3-paka 0,5 l

Garšas izvēlieties pēc savas gaumes

Attēlā redzamais piemērs:
3 x 0,5 l Valmiermuižas gaišais alus
5,67 €

Pieejamas arī 20, 12 un 10 pudeļu kastes. 
Atgādinām – jo lielāks skaits, jo zemāka cena!
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Dāvanu iesaiņojums

Alus izlase finiera kastē, 8 ✕ 0,5 lSvētku izlase, 8 ✕ 0,5 l

Vienā iepakojumā ir divas pudeles ar gaišo, tumšo, 
kviešu un plūškoka alus kokteili „Frišs”

8 x 0,5 l — 15,52  € 

13,52 €

Garšas izvēlieties pēc savas gaumes
Iepakojums paredzēts 8 x 0,5 l  pudelēm

Attēlā redzamais piemērs:
2 x gaišais, 2 x tumšais, 2 x kviešu un 2 x plūškoka „Frišs” 
38,02 € 
Finiera kaste bez produktiem — 22,50 € 

6-paka 0,33 l

Garšas izvēlieties pēc savas gaumes
Iepakojums paredzēts 6 x 0,33 l  pudelēm

Attēlā redzamais piemērs:
2 x gaišais, 2 x tumšais, 2 x klona pilzenietis 
9,34 € 
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Dāvanu iesaiņojums

Plūškoka un ķiršu „Frišs” izlase, 6-paka 0,33 l 

Vienā iepakojumā ir apvienotas 3 ķiršu un
3 plūškoka „Friša” pudeles; kopā 6 x 0,33 l

9,24 €

7,74  €
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Ciemakukuļi

Gaišais degalus Tumšais degalus

Gaišais degalus 350 ml 
un 2 špicglāzes

23,10 € 

Tumšais degalus 350 ml 
un 2 špicglāzes

23,10 € 

Kviešu degalus 350 ml 
un 2 špicglāzes

23,10 € 

20,10 €

Kviešu degalus
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Ciemakukuļi

Gaišais degalus
noturēts 6 mēnešus uz 
ozolkoka šķilām

Iesala liķieris

6 mēnešus uz Francijas 
ozolkoka šķilām noturēts 
degalus 350 ml un 2 špicglāzes

27,10 €  

Iesala liķieris 350 ml
un 2 špicglāzes

26,10 €  
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Alus garšas pudelēs
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Gaišais alus
Alc. 5,2 % tilp.

Tumšais alus
Alc. 5,8 % tilp.

Kviešu alus
Alc. 5,5 % tilp.

Karameles saldums, apiņu rūgtums,
griķu medus notis

Karameles saldums,
žāvētu augļu notis

0,5 l
1,99 € 
1,89 € > 4 gab.
1,79 € > 20 gab.

Spirdzinošs skābums, iesala
saldums un medainas notis

0,5 l
1,99 € 
1,89 € > 4 gab.
1,79 € > 20 gab.

Valmiermuižas alus pudelēs

0,5 l
1,89 € 
1,79 € > 4 gab.
1,69 € > 20 gab.

0,33 l
1,49 € 
1,39 € > 6 gab.
—

0,33 l
1,59 € 
1,49 € > 6 gab.
—
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Plūškoka „Frišs” 
Gaišā alus kokteilis · Alc. 2,8 % tilp.

Ķiršu „Frišs” 
Tumšā alus kokteilis · Alc. 3,3 % tilp.

Brūkleņu „Frišs” 
Tumšā alus kokteilis · Alc. 3,3 % tilp.

Dzirkstošās augļu notis izceļ iesala 
apaļumu un apiņu rūgtumu

Ogu skābenums un iesala saspēle izskan ar 
izteiksmīgu grauzdējuma piesitienu

0,5 l
1,99 € 
1,89 € > 4 gab.
1,79 € > 20 gab.

Brūkleņu mežainais skābums ar Latvijas 
vīgriezes medaino rūgtumu

0,5 l
1,99 € 
1,89 € > 4 gab.
1,79 € > 20 gab.

Valmiermuižas alus pudelēs

0,5 l
1,89 € 
1,79 € > 4 gab.
1,69 € > 20 gab.

0,33 l
1,49 € 
1,39 € > 6 gab.
—

0,33 l
1,59 € 
1,49 € > 6 gab.
—
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Klona pilzenietis
Alc. 5,0 % tilp.

Valmiermuižas alus pudelēs

Sausnējs rūgtums, karašas
pamatīgums, iesala saldums

0,5 l
1,99 € 
1,89 € > 4 gab.

0,33 l
1,59 € 
1,49 € > 6 gab.

Kafijas rūgtums, žāvētas vīģes
saldums, iesala tumīgums

0,33 l
1,99 € 
1,89 € > 6 gab.

Tumšais dūmalus
Alc. 5,5 % tilp.

Kūpinājuma, medus un
apiņu rūgtuma notis

0,5 l
2,09 € 
1,99 € > 4 gab.

0,33 l
1,69 € 
1,59 € > 6 gab.

Baltijas porteris
Alc. 5,8 % tilp.
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Valmiermuižas alus pudelēs

Balles porteris
Alc. 5,6 % tilp.

Tumšās šokolādes rūgtums, pēcgaršā 
stipras melnas kafijas grauzdējums

0,5 l
2,09 € 
1,99 € > 4 gab.

Rīgas alus kvartāla 
porteris
Alc. 5,8 % tilp. · NEFILTRĒTS

Zīdaini salds, ar makten rūgtas šokolādes 
un žāvētu augļu niansēm pēcgaršā

0,33 l
1,99 € 
1,89 € > 6 gab.

0,33 l
1,99 € 
1,89 € > 6 gab.

Ziemas alus
Alc. 5,8 % tilp.

Garšā pilnmutīgs, karamelīgs iesals, 
ko papildina garšvielu un žāvētu
augļu nianses
0,5 l 
2,09 € 
1,99 € > 4 gab.
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Valmiermuižas alus pudelēs

Izteikti tumīgs, ar Latvijas bišu
ievāktā medus maigo saldumu

0,5 l tumšais
2,29 € 
2,19 € > 4 gab.

Medalus „Namejs” 
Tumšais Alc. 5,6 % tilp.

Saldi tumīgs, ar zāļaini
apiņotu vīrišķīgumu

0,33 l 
1,59 € 
1,49 € > 6 gab.

„Brīvība” 
Gaišais alus, NEFILTRĒTS
(Kellerbier) · Alc. 5,8 % tilp.

Medus saldums, viegls rūgtums ar 
pļavas zāļu un garšvielu toņiem

0,5 l gaišais
2,19 € 
2,09 € > 4 gab.

Medalus „Namejs” 
Gaišais · Alc. 5,0 % tilp.
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Valmiermuižas alus pudelēs

„Latviete” 
Gaišā alus kokteilis · Alc. 2,8 % tilp.

Dzirkstošās augļu notis izceļ iesala 
apaļumu un apiņu rūgtumu

0,33 l
1,55 € 
1,45 € > 6 gab.

„Latvietis” 
Tumšais alus · Alc. 5,8 % tilp.

Karameles saldums,
žāvētu augļu notis

0,33 l
1,65 € 
1,55 € > 6 gab.

Sausnējs rūgtums, karašas
pamatīgums, iesala saldums

0,33 l
1,59 € 
1,49 € > 6 gab.

„Bez cīņas nav uzvaras” 
Klona pilzenietis · Alc. 5,0 % tilp.

„Bez cīņas nav uzvaras” 
 Tumšais dūmalus · Alc. 5,5 % tilp.

Kūpinājuma, medus un
apiņu rūgtuma notis

0,33 l
1,69 € 
1,59 € > 6 gab.
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Gaišais
Alc. 42,0 % tilp.

Tumšais
Alc. 42,0 % tilp.

Garšā jūtams iesala saldums un 
maigas maizes notis ar vieglu 
apiņu rūgtumu

15,90 € — 350 ml
9,90 € — 200 ml

Smaržā jūtams iesala saldums 
un garšā – grauzdēta karameļu 
iesala notis

15,90 € — 350 ml

Garšā līdzsvarojas zīdains 
saldums un smalkas,
skābenas notis

SVĒTKU CENA
15,90 € — 350 ml

12,90 €

Iesala saldumu papildina 
vaniļas, persiku un melno 
piparu notis

19,90 € — 350 ml

Liķieris, kas radīts no mūsu 
pašu degalus un iesala mērces, 
īsteniem saldummīļiem

18,90 € — 350 ml

Kviešu
Alc. 42,0 % tilp.

Gaišais
Alc. 40,0 % tilp.

Iesala liķieris
Alc. 19,5 % tilp.

Valmiermuižas degalus

6 mēnešus 
noturēts
uz Francijas 
ozolkoka 
šķilām 
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Lejamais alus

20
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Gaišais filtrēts
Alc. 5,2 % tilp.

Tumšais filtrēts
Alc. 5,8 % tilp.

Karameles saldums, apiņu rūgtums,
griķu medus notis

Cena par 1 litru
3,89 € 
3,79 € — pērkot 2 l
3,69 € — pērkot 3 l un vairāk
3,59 € — pērkot 30–90 l
3,49 € — pērkot 90–300 l

Karameles saldums, 
žāvētu augļu notis

Cena par 1 litru
3,99 € 
3,89 € — pērkot 2 l
3,79 € — pērkot 3 l un vairāk
3,69 € — pērkot 30–90 l
3,59 € — pērkot 90–300 l

Gaišais nefiltrēts
Alc. 5,2 % tilp.

Tumšais nefiltrēts
Alc. 5,8 % tilp.

Ar medu ziestas karašas pamatīgums, 
ko līdzsvaro apiņu apaļais rūgtums

Cena par 1 litru
3,89 € 
3,79 € — pērkot 2 l
3,69 € — pērkot 3 l un vairāk
3,59 € — pērkot 30–90 l
3,49 € — pērkot 90–300 l

Karamelīgi pussauss alus 
ar rūgteniem grauzdējuma toņiem

Cena par 1 litru
3,99 € 
3,89 € — pērkot 2 l
3,79 € — pērkot 3 l un vairāk
3,69 € — pērkot 30–90 l
3,59 € — pērkot 90–300 l

Valmiermuižas lejamais alus

Pildīts mūsu smalkajās stikla krūkās, tas taps par lielisku dāvanu, 
bet lielākiem svētkiem piedāvājam arī metāla mucas (kegus).
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Klona pilzenietis
Alc. 5,0 % tilp.

Sausnējs rūgtums, karašas
pamatīgums, iesala saldums

Cena par 1 litru
3,96 € 
3,86 € — pērkot 2 l
3,76 € — pērkot 3 l un vairāk
3,66 € — pērkot 30–90 l
3,56 € — pērkot 90–300 l

Valmiermuižas lejamais alus Krūkas

Krūka 2 l Krūka 1 l

Valmiermuižas 2 l
stikla krūka
12,50 € 

Valmiermuižas 1 l 
stikla krūka
5,90 € 

Pildīts mūsu smalkajās stikla krūkās, tas taps par
lielisku dāvanu, bet lielākiem svētkiem
piedāvājam arī metāla mucas (kegus).
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Aprīkojums alus
pasniegšanai svētkos
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Aprīkojums alus pasniegšanai svētkos

Alus dzesētāju noma

Svētku galdā alum vienmēr jābūt vēsam, 
svaigam un gardam, un tas jāpasniedz tikpat 
cienīgi kā lepnākajā krogā. 

Alus dzesētājs „Muciņa” un lejamā iekārta

Komplektā ietilpst:
iekārta, CO2 balons un 30 l vai 10 l metāla muca 
(kegs)

Nomas maksa:

Pirmās trīs dienas bezmaksas 
iekārtas noma, pēc tam
10 € diennaktī.
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Aprīkojums alus pasniegšanai svētkos

Alus ozolkoka mucas noma   

Kaimiņos Valmiermuižai, Vaidavas mucenieka Jāņa 
Grantiņa darbnīcā, rokām darinātajās ozolkoka 
muciņās pildām tikai Valmiermuižas gaišo nefiltrēto 
alu.
Komplektā ietilpst: 15, 20 vai 30 l muca ar steķīti

Nomas maksa: 

Pirmās trīs dienas bezmaksas, pēc 
tam 10 € diennaktī.

Muciņa saņemama tikai
Valmiermuižas alus tirgotavā, 

Valmiermuižas alus vēstniecībā Rīgā šis 
pakalpojums nav pieejams.
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Aprīkojums alus pasniegšanai svētkos

Alus glāžu noma

Ja svinībām pulcējas plašāks viesu loks, pie 
mums iespējams sarūpēt glāzes visiem 
ciemiņiem. Nomā piedāvājam gan smalkas stikla 
glāzes, gan vairākkārt lietojamas klasiskā veida 
glāzes no veselībai nekaitīgas plastmasas.

Tāpat iespējams iegādāties vienreiz lietojamās 
PET glāzes.

Noma:
stikla glāzes un vairākkārt lietojamās 
plastmasas glāzes
0,3 l un 0,5 l — 0,30 € gab.

Iegāde:
PET glāzes 50 gab. — 4,50 €
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Glāzes un kausi
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Glāzes

Kviešu
500 ml

Kviešu
300 ml

Klasiskā
500 ml

Klasiskā
300 ml

Klasiskā
200 ml

Valmiermuižas 
kviešu alus glāze 500 ml

4,70 € 

1+1 dāvanā

Valmiermuižas 
kviešu alus glāze 300 ml

4,30 € 

1+1 dāvanā

Valmiermuižas
alus glāze 500 ml

4,30 € 

Valmiermuižas
alus glāze 300 ml

3,90 € 

Valmiermuižas
alus glāze 200 ml

3,80 € 

Pērkot kviešu glāzi, otru saņemsiet dāvanā
Piedāvājums spēkā līdz Lielai dienai
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Glāzes un kausi

Degalus glāze
40 ml

Portera glāze
300 ml

Valmiermuižas
degalus glāze 40 ml

3,60 € 

Valmiermuižas 
portera glāze 300 ml

3,90 € 

Uzvaras kauss
3 l

Uzvaras kauss
2 l

Uzvaras kauss
1 l

Valmiermuižas 
svētku alus glāze 3 l,
augstums 38 cm

90,00 € 

Valmiermuižas 
svētku alus glāze 2 l,
augstums 34 cm

70,00 € 

Valmiermuižas 
svētku alus glāze 1 l,
augstums 28 cm

50,00 €
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Pašu gatavotas uzkodas
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Pašu gatavotas uzkodas

Kaņepju
našķis

Tumšā šokolāde
ar kaņepēm

Garda, sāļa un sātīga uzkoda, 
kas piederēsies gaišajiem aliem

3,20 € — 100 g

Tumša, rūgta šokolāde ar 
kaņepēm, ko baudīt 
ar tumšajiem aliem un porteri

3,90 € — 100 g

Iesala
pēperkoki

Pēperkoki ar pašu radītu iesala mērci 
un maigu garšvielu buķeti, lielisks 
papildinājums ziemas alum

3,20 € — 100 g

Siera standziņas
ar kaņepēm un pikantās

Gan gardās siera standziņas ar kraukšķīgām kaņepēm, gan 
piparoti pikantās siera standziņas lieliski saspēlēsies ar 
gaišiem, rūgteniem aliem 

Ar kaņepēm 2,90 € — 70 g 
Pikantās 3,90 € — 140 g
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Pašu gatavotas uzkodas

Gardi un viegli sāļi cepumi, kas 
lieliski garšos kopā ar gaišo alu

9,90 € — 500 g
4,99 € — 250 g
2,90 € — 100 g
1,30 € — 50 g

Lieciet uz kārā zoba iesala karameles un 
baudiet tās kopā ar tumšo, tumīgo alu

3,40 € — 100 g
1,80 € — 80 g

Drabiņu cepumi Iesala karameles Sīpolu marmelāde

Valmiermuižas 
sīpolu marmelāde ar tumšo alu

3,90 € — 200 g
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Valmiermuižas draugu 
radītas garšas

33
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„Vasara”
   Tālavas sidrs
   Alc. 4,5 % tilp.

Ābolu — rabarberu sidrs no 
agrās ābolu ražas gatavots, 
viegls un  pussalds

Valmiermuižas draugu radītas garšas

0,33 l
2,50 € 

„Apiņu”
  Tālavas sidrs
  Alc. 5,5 % tilp.

„Cidoniju-ābolu”
   Tālavas sidrs
   Alc. 5,0 % tilp.

„Rudens”
   Tālavas sidrs 
   Alc. 5,5 % tilp.

Apiņu aromāts lieliski
papildina svaigo pussaldā
sidra garšu

0,33 l
2,50 €  

Pārsteidzoši gards un
atsvaidzinošs, salds un
tīkams vienlaikus

0,33 l
2,50 € 

Pussauss ar spēcīgu žāvētu
ābolu aromātu un
atsvaidzinošu skābumu

0,33 l
2,50 € 

Tālavas sidrs
Alc. 6,0 % tilp.

Darīts no vietējām izejvielām
— Vidzemē audzētiem
rudens āboliem

0,75 l 
9,10 €
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„Ziema”
  Tālavas sidrs
  bezalkoholisks

Valmiermuižas draugu radītas garšas

0,75 l
3,99  € 

„Ziema”
  Tālavas sidrs
  Alc. 10,0 % tilp.

Gatavots no svaigi spiestas rudens ābolu 
sulas, izturēta ābolu destilāta, papildinot 
ar īpašu garšvielu maisījumu un medu

0,75 l
8,39 €  

Patīkami sildošs, bezalkoholisks 
ābolu karstais dzēriens ar 
aromātiskām garšvielām
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Valmiermuižas draugu radītas garšas

Aveņu 
Zilver vīns
Alc. 12,0 % tilp.

Pussaldajā vīnā 
sajūtams avenes 
saldums un 
sēkliņu rūgtums

12,50 € — 0,75 l 

Rabarberu
Zilver vīns
Alc. 11,0 % tilp.

Pussausais 
rabarberu baltvīns 
ir viegls un 
atsvaidzinošs 

12,50 € — 0,75 l 

Pīlādžu
Zilver vīns
Alc. 11,0 % tilp.

Pussausais baltvīns, 
kura garšā vienlaikus 
jūt sausumu, rūgtumu 
un skābumu

12,50 € — 0,75 l 

Aroniju
Zilver vīns
Alc. 12,0 % tilp.

Pussausais 
sarkanvīns ar 
aronijai raksturīgo 
sausumu pēcgaršā

12,50 € — 0,75 l  

Cidoniju
Zilver vīns
Alc. 11,0 % tilp.

Pussaldais 
baltvīns ar labu 
salduma un 
skābuma līdzsvaru
 
12,50 € — 0,75 l 

Ķiršu-aroniju
Zilver vīns
Alc. 13,0 % tilp.

Pussalds 
sarkanvīns ar 
patīkamu ķiršu 
ogas pēcgaršu

12,50 € — 0,75 l 
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Valmiermuižas draugu radītas garšas

Vīgriežu
Zilver vīns
Alc. 11,0 % tilp.

Pussaldajā vīnā 
sajūtams plašs 
medains aromāts un 
maiga garša

10,05  € — 0,75 l 

Pussaldajā vīnā sajūtams 
ceriņu saldums un 
rūgtums gan garšā,
gan aromātā

10,05  € — 0,75 l 

Ceriņu
Zilver vīns
Alc. 11,0 % tilp.

Karstvīns
Zilver vīns
Alc. 12,0 % tilp.

Gatavots ar īpašu 
garšvielu maisījumu un 
izcilu upeņu vīnu

11,39  € — 0,75 l 

Turaidas roze
Zilver vīns   
Alc. 11,0 % tilp.

Rabarberu 
dzirkstošais
Zilver vīns
Alc. 11,0 % tilp.

Sausais rožu un jāņogu 
dzirkstošais vīns

14,50  € — 0,75 l

10,29 €

Dzirkstošais vīns gatavots no 
rabarberiem, maigie burbulīši rada 
īpašu svaiguma un prieka sajūtu

12,50 € — 0,75 l 
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OBDO Gin 
Alc. 43,7 % tilp.

Ar rokām vāktas sastāvdaļas, kas rada 
neatkārtojamo džina garšu, Latvijas
dabas iedvesmots

49,98 € — 0,5 l 

OBDO kokteilis
ar brūklenēm
Alc. 6,0 % tilp.

Obdo Premium sausais džins, kas 
savienots perfektā garšas kombinācijā ar 
„Gardu muti” brūkleņu zelteri

3,49 € — 0,33 l 

OBDO kokteilis
ar cidonijām
Alc. 6,0 % tilp.

OBDO kokteilis
ar rabarberiem
Alc. 6,0 % tilp.

Obdo Premium sausais džins, kas 
savienots perfektā garšas kombinācijā ar 
„Gardu muti” cidoniju zelteri

3,49 € — 0,33 l 

Obdo Premium sausais džins, kas 
savienots perfektā garšas kombinācijā ar 
„Gardu muti” rabarberu zelteri

3,49 € — 0,33 l 

Valmiermuižas draugu radītas garšas
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Īpaši smalkumi 
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Īpaši skroderētas etiķetes

Ja vēlaties uzdāvināt partneriem, klientiem vai 
kolēģiem Valmiermuižas brūvējumus ar jūsu 
uzņēmumam tīkamu etiķeti, tādu ir iespējams 
izveidot, sākot no 200 pudelītēm vai citiem 
iepakojumiem.

Varam piedāvāt izgatavot gan smalku 
iesaiņojumu ar jūsu radītu dizainu, gan piesaistīt 
gadu gaitā pārbaudītu dizaina aģentūru, lai jūsu 
draugi gūtu īpašu gandarījumu, saņemot 
pārdomāto, eleganto dāvanu.



Sazinieties
ar mums 

Veikt pasūtījumus un rast atbildes uz visiem jautājumiem
jūs varat, zvanot uz tālruni +371-2026-4269

vai rakstot uz info@valmiermuiza.lv

Ielūkojieties arī mūsu tirgotavā ar piegādi līdz mājām 
tirgotava.valmiermuiza.lv

+371-2865-6111 riga@valmiermuiza.lv
A. Briāna iela 9a, Rīga

+371-2913-5438 tirgotava@valmiermuiza.lv
Dzirnavu iela 2a, Valmiermuiža

mailto:info@valmiermuiza.lv
mailto:riga@valmiermuiza.lv
mailto:info@valmiermuiza.lv
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BIO cidoniju zelteris Brūkleņu zelteris Rabarberu zelteris

Gardu muti dabīgie Latvijas zelteri

Zelteris, kura garšu papildina pašmāju zemnieku 
sarūpēto cidoniju savdabīgais skābums

0,5 l
1,59 € 
1,49 € > 3 gab.

Spirdzinājums ar bērnības garšu, kura 
radīšanā izmantotas tikai Latvijas 
mežos ievāktas silti skābās brūklenes

0,5 l
1,59 € 
1,49 € > 3 gab.

Skābeni atsvaidzinošs veldzējums, 
kas radīts no Latvijas zemes 
briedinātu rabarberu sulas

0,5 l
1,59 € 
1,49 € > 3 gab.

0,33 l
1,19 €
1,09 € > 6 gab.

0,33 l
1,19 € 
1,09 € > 6 gab.

0,33 l
1,19 €
1,09 € > 6 gab.

0,7 l
svētku pudele
3,99 €



Gardu muti garšu piedāvājums 44

Rubīnkrāsas zelterī galvenās notis 
diktē upeņu maigais aromāts un 
dzērveņu mundrais skābenums

0,5 l
1,59 € 
1,49 € > 3 gab.

Upeņu zelteris Zemeņu—kumelīšu zelteris

Zemenes saldumu patīkami 
sabalansē kumelītes rūgtums
un dzērvenes skābenums

0,5 l
1,79 € 
1,69 € > 3 gab.

Jautrajai animācijas filmai veltītais 
dzirkstošais zelteris tapis no Latvijā 
audzētām, saldām zemenēm 

0,33 l
1,29 € 
1,19 € > 6 gab.

Zemeņu zelteris «Dziedošais Hugo»

Gardu muti dabīgie Latvijas zelteri
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Gardu muti dabīgās ūdenādes

Upeņu—lavandas ūdenāde Pīlādžu—cidoniju ūdenāde

Dzēriens, kas ir ūdens un vienlaikus 
limonāde, viegli gāzēts, garšā maigs un 
liegs

0,5 l
1,49 € 
1,39 € > 3 gab.

0,33 l
1,29 € 
1,19 € > 6 gab.

Dzēriens, kas ir ūdens un vienlaikus 
limonāde, viegli gāzēts, garšā jaušams 
skābens rūgtenums

0,5 l
1,49 € 
1,39 € > 3 gab.

0,33 l
1,29 € 
1,19 € > 6 gab.

Pamatā Valmiermuižas dzīļu ūdens

Bez pievienota cukura, 
krāsvielām, saldinātājiem vai 
citiem mākslīgiem brīnumiem

100% dabīgs no Latvijas
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Gardu muti Latvijas morsi

Upeņu morss Jāņogu morss

Upeņu sulas dzēriens, kura 
savdabīgo skābumu līdzsvaro akas 
ūdens un kāda tējkarote cukura

0,33 l
1,59 € 
1,49 € > 6 gab.

Saldskābais Latvijas jāņogu 
sulas dzēriens liks uz mēles 
dancāt bērnības garšai 

0,33 l
1,59 € 
1,49 € > 6 gab.

Zelta zirgs

Latvijas miežu iesala izteiktais saldums ar 
grauzdētas rupjmaizes niansi 

0,33 l
0,99 € 
0,89 € > 6 gab.

BIO cidoniju sīrups

Dzintarkrāsas sīrups no Latvijā bioloģiski 
audzētām cidonijām – pavisam īsts, tīrs, 
dabīgs un garšā bagātīgs

0,5 l
3,99 € 
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Našķi un dāvanas



Gardu muti garšu piedāvājums 48

Gardu muti Latvijas sukāžu izlase

BIO cidoniju

1,69 € — 50 g
2,99 € — 100 g

Turpinot lolot mūsu zemes garšas, esam sarūpējuši 
Latvijā bioloģiski audzētu cidoniju sukādes kā 
veselīgu gardumu gan lieliem, gan maziem

Rabarberu

Garšīgāks par kraukšķīgu rabarberu pavasarī ir tāds rabarbers, kura 
sulīgais kāts ticis iemērkts cukurtraukā – skābeni saldās Latvijas 
rabarberu sukādes būs lielisks našķis uz kārā zoba

1,69 € — 50 g
2,99 € — 100 g
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Trīs garšu izlase 0,5 l Garšu izlase 0,33 l

Garšu izlase ar trim 0,5 l pudelēm. Garšas iespējams 
mainīt. Cena norādīta par rabarberu zelteri, 
cidoniju-pīlādžu ūdenādi un cidoniju zelteri

4,67 € 

Dāvanu komplekts ar divām 0,33 l pudelēm un 50 g sukāžu 
paciņu. Garšas iespējams mainīt. Cena norādīta par 
cidoniju zelteri, rabarberu zelteri un cidoniju sukādēm

4,98 € 

Gardu muti dāvanu komplekti

Glāžu komplekts

Stikla glāžu komplekts.
Komplektā 2 glāzes 300 ml

9,60 € 
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Attēlā redzamais piemērs:
0,33 l rabarberu un 0,33 l bio cidoniju 
zelteri, Gardu muti stikla glāze 300 ml

8,68€ 

Attēlā redzamais piemērs:
0,5 l rabarberu un 0,5 l bio cidoniju zelteri,
100 g paciņas ar bio cidoniju un rabarberu 
sukādēm

12,61 € 

Gardu muti dāvananas

Attēlā redzamais piemērs:
bio cidoniju zelteris svētku 0,7 l pudelē,
2 gab. Gardu muti stikla glāzes 300 ml,
50 g paciņas ar rabarberu un cidoniju sukādēm 

18,62 € 

 Gardu muti dāvana — 0,33 l  Gardu muti dāvana — 0,5 l Gardu muti dāvana — 0,7 l 

Izvēlieties kādu no piedāvātajām dāvanām vai veidojiet pats savu iecienītāko garšu izlasi,
kuru mēs glīti iesaiņosim dāvanu kastē, lai priecētu saņēmēju!



SAZINIETIES AR MUMS

Vairāk par Gardu muti lūdzam skatīt — gardumuti.lv

Veikt pasūtījumus un rast atbildes uz visiem jautājumiem
jūs varat, zvanot uz tālruni +371-2026-4269

vai rakstot uz info@valmiermuiza.lv

Ielūkojieties arī mūsu tirgotavā ar piegādi līdz mājām 
tirgotava.valmiermuiza.lv

+371-2865-6111 riga@valmiermuiza.lv
A. Briāna iela 9a, Rīga

+371-2913-5438 tirgotava@valmiermuiza.lv
Dzirnavu iela 2a, Valmiermuiža

mailto:info@valmiermuiza.lv
mailto:riga@valmiermuiza.lv
mailto:info@valmiermuiza.lv
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Mozaīka 
APA · Alc. 5,8 % tilp.

Biezoknis
IPA · Alc. 6,0 % tilp.

Eksotisks augļainums ar mango un 
melleņu notīm, mierīgs rūgtums pēcgaršā

0,33 l
1,89 € 
1,79 € — pērkot 6 gab. un vairāk

Izteiksmīgs apiņu rūgtums, pēcgaršā 
iesala saldums un eksotisku augļu notis

0,33 l
1,99 € 
1,89 € — pērkot 6 gab. un vairāk

Kokmuižas alus

Trīs čiekuri
APA · Alc. 5,6 % tilp.

Papaijas un greipfrūta garšas notis
ar neuzmācīgu rūgtumu

0,33 l
1,89 € 
1,79 € — pērkot 6 gab. un vairāk

Kirasao 
Witbier · Alc. 4,9 % tilp.

Zīdains, ar citrusa rūgtenumu
un koriandra asumiņu

0,33 l
1,89 € 
1,79 € — pērkot 6 gab. un vairāk



Kokmuižas garšu piedāvājums 54

Jaunaudze 
Kviešu—aveņu eils

Celmlauzis
IPA

Latvijas aveņu skābeno spirgtumu 
līdzsvaro iesala saldums

0,33 l
1,49 € 
1,39 € — pērkot 6 gab. un vairāk

Bagāta iesala garša ar mežainām rūgtuma 
notīm un bez alkohola

0,33 l
1,59 € 
1,49 € — pērkot 6 gab. un vairāk

Kokmuižas bezalkoholiskais alus

Dubultspēle
APA

Iesala saldās notis saspēlējas ar divu 
Amerikas apiņu citrusīgo rūgtumu

0,33 l
1,49 € 
1,39 € — pērkot 6 gab. un vairāk

BEZALKOHOLISKS BEZALKOHOLISKS BEZALKOHOLISKS
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Kokmuižas lejamais alus

Mozaīka
APA · Alc. 5,8 % tilp.

Biezoknis
IPA · Alc. 6,0 % tilp.

Eksotisks augļainums ar mango un 
melleņu notīm, mierīgs rūgtums pēcgaršā

Cena par 1 litru

4,99 €  

Izteiksmīgs apiņu rūgtums, pēcgaršā 
iesala saldums un eksotisku augļu notis

Cena par 1 litru

4,99 € 

LEJAMAIS LEJAMAIS

Kokmuižas alus glāze

5,30 € — 0,33 l
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Kokmuižas bezalkoholiskie dzērieni

Kvass Mate tējas dzēriens

Iesala saldums, izteikti rūgts garšā ar 
augļaini citrusīgu aromātu

1,39 € — 0,33 l
1,29 € — pērkot 6 gab. un vairāk

Žāvētu augļu un karameles garša ar tējas 
sīvumu pēcgaršā

1,39 € — 0,33 l
1,29 € — pērkot 6 gab. un vairāk

Toniks ar pienenes sakni

Hinīna skarbais rūgtums ar pienenes 
saknes puķaini rūgteno noti

1,39 € — 0,33 l
1,29 € — pērkot 6 gab. un vairāk
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Attēlā redzamais piemērs:
„Biezoknis” IPA, „Mozaīka” APA un 2 gab. 
stikla glāzes 330 ml

17,93 €

Attēlā redzamais piemērs:
„Biezoknis” IPA, „Celmlauzis” 
bezalkoholiskā IPA, stikla glāze 330 ml

11,28 € 

Dāvana ar 1 glāzi Dāvana ar 2 glāzēm

Kokmuižas dāvanas

Izvēlieties kādu no piedāvātajām dāvanām vai veidojiet pats savu iecienītāko garšu izlasi,
kuru mēs glīti iesaiņosim dāvanu kastē, lai priecētu saņēmēju!



SAZINIETIES AR MUMS

Vairāk par Kokmuižu skatīt — kokmuiza.lv

Veikt pasūtījumus un rast atbildes uz visiem jautājumiem
jūs varat, zvanot uz tālruni +371-2026-4269

vai rakstot uz info@valmiermuiza.lv

Ielūkojieties arī mūsu tirgotavā ar piegādi līdz mājām 
tirgotava.valmiermuiza.lv

+371-2865-6111 riga@valmiermuiza.lv
A. Briāna iela 9a, Rīga

+371-2913-5438 tirgotava@valmiermuiza.lv
Dzirnavu iela 2a, Valmiermuiža

mailto:info@valmiermuiza.lv
mailto:riga@valmiermuiza.lv
mailto:info@valmiermuiza.lv

