


Restorāna telpas
un koncepts



Mūsdienīga un 
iedvesmojoša telpa
dārzs pilsētā

• lielākais restorāns Mārupē, 600m2  plašs
• restorāna koncepts balstīts idejā par zaļu 

dārzu, kurā, pateicoties interjera 
iekārtojumā izmantotajiem dzīvajiem 
telpaugiem un pat kokiem, tiek nojauktas 
robežas starp interjeru un ārtelpu

• viena no lielākajām dzīvo augu sienām 
Latvijā ar kopējo platību vairāk nekā 45 m2

• pārdomāts apgaismojums, telpas 
iekārtojums, dabīgi un kvalitatīvi materiāli



Biroju kompleksa
“Business Garden Rīga”
infrastruktūra

• ērtas un plašas virszemes un pazemes 
autostāvietas 

• carguru, city bee, fiqsy zonas
• elektroauto uzlādes stacijas
• iespēja izmantot restorāna āra terasi
• iespēja izmantot iekšpagalmu dažādu 

pasākumu organizēšanai (street food, 
tirdziņi, koncerti, festivāli un citas 
aktivitātes)



Ēdināšana



Kreatīvs šefpavāra rokraksts
un plaša pieredze -
garantija veiksmīgam pasākumam

Hercogs garden piedāvā pārdomātas 
banketu ēdienkartes, dažādām gaumēm un 
vajadzībām. 
Tomēr lieliski apzināmies, ka katrs notikums 
ir īpašs un neatkārtojams, tādēļ esam 
gatavi jauniem izaicinājumiem radīt ko 
īpašu vienīgi Jums!



Furšeta galds 
Prezentācijām, atklāšanas 
pasākumiem, privatām ballītēm u.c.

• Auksto uzkodu galds: 25,00€ no 
personas

• Auksto uzkodu  un silto ēdienu 
galds: sākot no 30,00€ no 
personas



Viesības pie klāta galda 
pēc À la carte 
Individuāli servētas porcijas ar 
apkalpošanu pie galda. Izvēlieties 
ēdienus no ēdienkartes À la carte – 
divu, trīs vai pat vairāk kārtu maltītes!

• Uzkodas sākot no 8,00€ 

• Pamatēdieni sākot no 13,50€ 

• Deserti sākot no 6,00€ 



Ka�jas pauzes 
semināros un konferencēs

5,00 - 11,00€ no personas

Biznesa brokastis 
Plašs silto un auksto ēdienu klāsts

24,00€ no personas



Hercogs Garden e-veikals 
Pasūtiet on-line un saņemiet jau pēc 24h!

• kanape uzkodas (gaļas, zivju, veģetārās)
• brušetes
• uzkodu plates
• salāti
• deserti un kūciņas

www.hercogsgarden.lv/shop

Korporatīvās dāvanas
Piedāvajam individuāli izstrādāt un 
skaisti noformēt dažādas gardumu 
kastes, delikatešu izlases utt.



Tehniskais 
nodrošinājums



Tehniskais nodrošinājums

• Platekrāna TV 55’
• Projektors un ekrāns (295x168 cm)
• Bezvadu mikrofoni
• Iespēja izmantot restorāna skaņu sistēmu
• Skaņas slāpējoši aizkari telpu atdalīšanai
• Pārvietojama tribīne 



Telpu 
nomas maksa 
un ietilpība

~ 150 ~ 9 ~ 100

~ 70 ~ 5 ~ 70

H + G 60 480 ~ 80 ~ 120 ~ 48

~ 200 - ~ 160

H 30 240 ~ 40 ~ 80 ~ 33

Bankets Apaļie galdi Sēdvietas

Viss 
restorāns

70 560 --- --- ---

Telpas

Nomas maksa (Eur bez PVN) Ietilp ība - viesu skaits

Telpu nomas 
maksa par stundu 

( min. 3h)

Visa diena 8h un 
vairāk

Klase Teātris U veidā



Telpas izkārtojums “KLASE”



Telpas izkārtojums ”TEĀTRIS”



Telpas izkārtojums “U”



Telpas izkārtojums “BANKETS”



Sadarbības

Mūsu klienti: 

Restorānā:
• FICIL 26th - Ārvalstu Investoru Padomes tikšanās, 

pusdienas un kafijas pauzes;
• Marketing Shake 2022, pusdienas dalībniekiem;
• Luminor bankas filiāles atklāšanas svētki;
• Riga TechGirls  3. sezonas atklāšanas pasākums, 

konference tiešraidē;
• u.c.

Izbraukumos:
• Pasākums pie apaļiem galdiem – 250 viesi;
• Ēdināšana banketā – 800 viesi;
• Pieņemšana – 1000 viesi
• Pasākumi visā Latvijas teritorijā, arī apgrūtinātos 

apstākļos (piemēram, meža vidū).



Vieta, kur uzplaukst emocijas

Mārupe, Malduguņu iela 2
www.hercogsgarden.lv

Tel.: +371 25772541
E-pasts: garden@hercogi.lv


