Atputa

Steidzīgie ceļinieki ātri var papusdienot pirmajā stāvā,
samaksājot pie kases. Bet tos, kuri ēdienreizi vēlas apvienot
ar biznesa vai privātām sarunām, oficiantes apkalpo pie
servētiem galdiņiem otrajā stāvā.
Jūs varēsiet nosvinēt savus svētkus omulīgā gaisotnē otrajā
stāvā restorānā "Raganas namiņš". Omulīgi mājīga iekārtota
arī banketu zāle ar 30 vietām. Tās centrā ir goda vieta –
Raganas Tronis, kurā sēdina jubilārus. Galdiņus rotā
keramiķa Antona Ušpeļa veidotas lampas un floristes Aijas
Lindes augu kompozīcijas. No fotorāmīšiem pretim raugās
runcis Rūdis Rūsiņš.
Par cienastu vienojas ar „Raganas Ķēķa”
šefpavāru. Apmaksājot kopējo rēķinu, 15% no
summas būs jāpiemaksā par apkalpošanu.
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Katru nedēļas nogali – sestdienās brauc muzicēt tautā
pazīstami muzikanti. Pagaidām katru gadu lielākie svinamie
svētki 23.junijā Līgo vakars un jūlija trešajā sestdienā
Dziesmu tūre, svētku daiļamatnieku un lauku maizes, siera,
izstrādājumu tirdziņš.
Aizverot „Raganas Ķēķa” durvis, pārņem apbrīnojama
viegluma, pat bezrūpības sajūta, gluži kā kādreiz – bērnu
dienās. Sākumā šķiet, ka tas – pateicoties mīļi nešpetnajam
telpu noformējumam, ko veidojušas mākslinieces Madara
Līviņa, Kristīne Linde un kokgriezējsAndris Kosa, kurš dabīgā
lielumā atveidojis ne vien raganu, bet pat zirgu ar visiem
ratiem. Taču, savirknējot kopā šķietamus sīkumus, pēkšņi
saproti, ka patiesais labsajūtas iemesls slēpjas saimnieka
attieksmē pret nama viesiem – ik uz soļa ir padomāts, lai
apmeklētāji justos labi.

Mēs atrodamies ļoti ērtā vietā – netālu no Siguldas un aptuveni
8 km no Turaidas. Ziemas periodā mēs varam uzņemt 80
viesus, bet vasarā pat 120 viesus.
Mēs esam Tūrisma attīstības valsts aģentūras biedri un
sadarbojamies ar pazīstamām tūrisma firmām un aģentūrām:
Solo Tūre, Baltic Travel group, Relaks Tūre, Express
Travel, Impro, Rivasi (+371 9149567, www.rivasi.viss.lv),
Cēsu Tūrisma Informācijas centrs (+371 7971335,
www.sigulda.lv)
Тel. +371 7972266, +371 9117021
Fakss +371 7972299,
e-pasts: raganaskekis@balticom.lv
www.raganaskekis.lv
www.raganaskekis.viss.lv

Mēs atrodamies
Rīgas-Valmieras
šosejas 46. km

Mielasts

Izsalkušiem un nogurušiem ceļiniekiem

Krodziņš Tavern

„Raganas Ķēķis” atvērts no pulksten 9 rītā līdz 23 vakarā
(piektdienās līdz 24, sestdienās līdz 2 naktī). Pirmajā stāvā
tālbraucēju šoferīšu, tūristu, sportistu un ikviena ceļinieka
ērtībām izveidots pēc pasakas „Ansītis un Grietiņa”
motīviem apgleznots sanitārais mezgls
ar mājīgi iekārtotām dušas telpām. Tajās
ikviens apmeklētājs, samaksājot latu, var
ieiet dušā, lai noskalotu ceļa putekļus.
Brokastīs ceļinieki var pasūtīt ne vien firmas
pied ā v ā to omleti, daž ā dus sal ā ti ņ us,
smalkmaizītes un svaigi spiestas sulas, bet
arī individuālas brokastis, piemēram, palūgt
uzcept vēršaci ar šķiņķi, karstmaizi, uzvārīt
biezputru. Firmas lepnums ir laba, stipra
kafija.
Kā jau katram kārtīgam saimniekam, arī
„ķēķa” saimniekam ir savi firmas dzērieni
– Raganas rūgtais, Raganas gaišais alus
un Raganas vīns, ko var nobaudīt tikai
„Raganas Ķēķī”.

Par vietas nosaukumu sacerēti vairāki nostāsti.
Viens no tiem vēsta, ka agrāk te strādājusi ļoti
skaista krodziniece. Viņas dēļ tad arī visi ciema vīri
un garāmbraucēji krogā savu beidzamo grasi
nodzēruši. Ciema sievas iesaukušas krodzinieci par
raganu...

Gluži vai mājas virtuve
Gan ikdienas brokastīm,
pusdienām, vakariņām, gan arī
banketu ēdieniem „Raganas Ķēķī”
izmanto ekoloģiski tīrus dārzeņus,
augļus, pienu, olas, gaļu, ko iepērk
no vietējiem zemniekiem.
Ce ļ malas krodzi ņ a ē dienkartei
rakstur ī gi gadalaikam atbilstoši
produkti. Lieti noder rudenī no apkārtējiem iedzīvotājiem iepirktās meža un
dārza ogas, sēnes, ko krodziņa saldētavā
uzglabā līdz pat jaunajai ražai. Kolīdz
pavasar ī par ā d ā s pirm ā s sk ā benes
„Raganas Ķēķī” vāra skābeņu zupu. Kā mežā
no sūnām izlien gaileņu un baraviku cepurītes, virtuvē jau
smaržo sēņu mērce.
L ī dz ā s s ā t ī giem ē dieniem, ar kuru
apjomīgajām porcijām labi var remdēt
izsalkumu, „Raganas Ķēķis” piedāvā arī
firmas ēdienus – salātus Raganiņa, otros
ēdienus: Ragana brīvdienās, Raganas
pirksti, Velnišķīgā fileja, restorānos reti
sastopamo haizivs steiku, krokodila
fileju, kā arī desertu –
Raganas sapnis.

