„Lietuvas gaspadine jeb mācība,
kā pareizi izmantot Dieva dāvanas”
1893. gadā Beļģijā sievietes izcīnīja
balsstiesības. Vācijā Rūdolfs Dīzelis (Rudolf Diesel) izgudroja dīzeļmotoru. ASV
sākās lielā ekonomiskā depresija. Lietuvā
vēl aizvien turpinājās lietuviešu preses
aizlieguma periods, bet Tilžē tika izdota
pirmā kulinārijas grāmata lietuviešu valodā.
Līdzās slavenajam Lietuvas akmenim,
augstākajai baznīcai Lietuvā un
vietējā B. Karazija vīna vēsturei, Anīkšči kļuva par
viena vēsturiskā stāsta
aizsākumu – Griežoneļu
muižā dzīvojusī un
deviņus bērnus audzinājusī Ļudvika Didžuliene
aizsāka lietuviešu valodā
rakstītās kulinārijas vēsturi. Ja
vēlaties ieraudzīt māju, kurā dzīvoja lietuviešu valodā uzrakstītās kulinārās
grāmatas autore, varat apmeklēt Ļudvika
un Stanislova Didžuļu memoriālo viensētu
– muzeju.
Lasot Didžulienes kulināro ieteikumu
grāmatu varat iepazīties ar XIX. gs. beigu
sadzīves aktualitātēm: „kādēļ sabojājās
piens” vai kādēļ „izveidojās sviests, nav
kur to likt, šķidrs – kā putra”. Bet šīs
nelaimes iemesls ir aprakstīts vēl interesantāk: „iespējams, kas tas ir noskausts,

bet varbūt, ka kucīte ir pārlēkusi pār sviesta ķērni”, „bet, iespējams, ka slinka
meita, nesot pienu, to nav pārsegusi un
tam ir uzpūtis vējš, bet varbūt govs iepūtusi slaucenē”. L. Didžuliene dod pamācības visu saimniecībā pastāvošo nelaimju
risināšanai, bet līdzās pamācībām arī
pagājušā gadsimta ēdienu aprakstus –
zrazi, pelmeņi, putas ar āboliem, smilšu
cepumi, mājas alus, kvass no
āboliem.
Lietuvas mājsaimniecēm
paredzētajā
grāmatā
aprakstītie ēdieni ilgi rosināja anīkštiešu ambīcijas
un iztēli, kamēr dažas
ēdināšanas iestādes atklāja pirms simts divdesmit
sešiem gadiem aprakstītos
L. Didžulienes – Žmonos ēdienus.
Ziņkārības vadīti un vēloties nogaršot
kulinārā mantojuma ēdienus, brauciet
uz viesmīlīgajiem Anīkščiem! „Miške” un
„Nykščio namuose” atradīsiet „Salkanu
zupu ar baravikām”. Ja vēlaties pagaršot
pēc Didžulienes receptes pagatavotu
zrazi, brauciet svinēt tās dzimšanas dienu uz Ņūroni. 4. maijā kafejnīcas „Pasagėlė” klētī tiek gatavota programma par
godu šai rakstniecības kulinārijas jomā
aizsācējai.

GRĀMATU IZPLATĪTĀJU ĻUDVIKAS UN STANISLOVA DIDŽUĻU
MEMORIĀLĀ VIENSĒTA – MUZEJS
Griežioneļu c., Anīkšču raj.
+370 381 43901, +370 698 15458
info@baranauskas.lt, www.baranauskas.lt
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L.Didžiulienės recepte
Salkana zupa ar baravikām

Divdesmit skaistas sakaltētas baravikas ir
jānoskalo un jānovieto uz uguns, jāpielej pusotra
garnica ūdens, vārot jāpieliek sāls, jāpievieno
angļu pipari, garšvielas, vismaz pieci burkāni, kāļi
un divdesmit lieli kartupeļi. Jāvāra, kamēr paliks
viena garnica ūdens, jāizzvejo baravikas, smalki
jāsagriež kā galda bietes, bet sulu (šķidrumu)
jāizkāš caur sietu. Kartupeļus un burkānus arī
jāizberž caur sietu un jāpievieno sagrieztas
baravikas, atkārtoti jāuzvāra un var pasniegt.

nobaudiet šo ēdienu:
„NYKŠČIO NAMAI“
Liudiškių iela 18, Anīkšči
„SPA VILNIUS ANYKŠČIAI”
RESTORĀNS „MIŠKE”
Vilniaus iela 80, Anīkšči

Zraza
4. maijā plkst. 14:00 kafejnīcas
„Pasagėlė” klētī svinēsim Ļudvikas
Didžulienes – Žmonos dzimšanas
dienu. Mielastam būs pagatavoti zrazi
no viņas pirmās recepšu grāmatas.
Pasākumu varēs apmeklēt tikai lūgtie
viesi, tāpēc lūdzam reģistrēties.
Klerkamiesčio iela 6, Ņūroņu c.,
Anīkšču raj.
+370 682 13405
kavinepasagele@gmail.com
www.laimospasagele.lt

–3–

Ābolu smarža
Anīkščos

Anīkščos smaržojošo ābolu smaržu vienmēr varat paņemt
sev līdz uz mājām – vietējais ābolu siers un ābolu vīns ir
lieliski paredzēti tam, lai jebkurā pasaules vietā atsauktu
atmiņā šeit pieredzētās emocijas.
ANĪKŠTIEŠU ĀBOLU SIERI
+370 687 87826
marijostrobele@gmail.com
marijostrobele
Sieru varat iegādāties Anīkšču TVIC

Braucot uz Anīkščiem caur Kavarskas pilsētu, Jūs ieraudzīsiet
ābeļdārzus. Anīkštiešiem āboli ir īpaši. Aukštaitijas novadu pakalnos
un līdzenumos jau izsenis ir stādītas ābeles. Ābelēm bagātīgais novads
apbūra arī diplomēto agronomu B. Karaziju, kurš šeit izveidoja pirmo
augļu vīna darītavu. No 1926. gada Anīkščos tiek gatavots augļu un ogu
vīns, kura garšu ir novērtējuši pat Bekingemas pilī.
Cieņa pret ābelēm un to radītajai vēsturiskajai novada labklājībai šeit
tiek pausta katru rudeni – svinot “Ābolu svētkus”. Tie, iespējams, ir
vienīgie svētki Lietuvā, kuros galvenais akcents ir ābols. Katru gadu
tiek izveidota ābolu slavēšanas programma: tiek vārīta tonna ābolu
ievārījuma, no ābolu pīrāgiem tiek likta mozaīka, tiek pītas dažādu
rakstu jostas no āboliem, vai ar āboliem tiek
atveidots pilsētas nosaukums.
Ar ābolu ēdieniem lepojas arī vietējās ēdināšanas iestādes. Ja šķiet,
ka no āboliem tiek cepti tikai pīrāgi, tad ir īstais laiks apmeklēt ābolu
maršruta vietas un uzdāvināt sev mierīgu atpūtas stundiņu, nogaršojot
ābolu mājas saldējumu (SPA Vilnius Anykščiai) vai bajāra Nīkšča
mājsaimnieces pildītos ābolus (Nykščio namai).
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PASAGĖLĖS KLĒTS BODĪTE
Klerkamiesčio iela 7,
Ņūroņu c., Anīkšču raj.
+370 682 13405
kavinepasagele@gmail.com
www.laimospasagele.lt
AB „ANYKŠČIŲ VYNAS“
Dariaus ir Girėno iela 8, Anīkšči
+370 618 90484

Bajāra Nīkšča mājsaimnieces pildītie āboli

Ko var pastāstīt par ceptiem Anīkšču āboliem? Tas ir lielisks un veselīgs
deserts, kas neradīs kaunu, pat pasniedzot to ļoti cienījamiem viesiem...
Āboliem ir jāiztīra vidus, ābolu serdē jāizveido caurums, lai tajā varētu ielikt
pāris pirkstus. Izgrebiet ābolu tā, lai tajā būtu vieta,
kurā iepildīt pildījumu un tas netecētu cauri.
Nepieciešamas pāris karotes medus, biezpiens, karote mannas putraimu,
karote sasmalcinātu riekstu (vislabāk tos ar kafijas dzirnaviņām samalt gandrīz līdz miltu konsistencei), karote žāvētu sasmalcinātu augļu,
apmēram puse uz rīves sasmalcināta citrona mizas un tējkarote kanēļa.
Tas viss jāsamaisa un jāieliek ābolos. Ābolu sānus ir mazliet jāsabaksta ar
karoti, lai tie tik traki nesasprēgātu (tik un tā sasprēgā) un tad jācep karstā
cepeškrāsnī līdz gatavībai… lūk, tā arī ir visa māksla …
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Nacionālā mantojuma ceļš
un citi gardi kulinārie piedāvājumi
„Maizīte ikdienišķā”

Sasēduši pie galda aukštaiča būdā, dzirdēsit par
maizes ceļu no rudzu sējas līdz maizes rikai.
Katrs mājās aizvedīs savu izveidoto un izcepto
maizīti.
Ilgums – 3 st.
Muziejaus iela 11, 13, Ņūroņu c., Anīkšču raj.
+370 612 69545, +370 616 25124

„Pie balta Kūču galda”

Sasēduši siltā saimes galā, iepazīsities ar Kūču
(Ziemassvētku priekšvakars) un Ziemassvētku
tradīcijām. Uzzināsit par Kūču vakara paražām,
tradicionālo galda klāšanu un ēdienu simboliku.
Ilgums – 3 st.
Muziejaus iela 11, 13, Ņūroņu c., Anīkšču raj.
+370 612 69545, +370 616 25124

MŪSDIENU DZĪVES
TRADICIONĀLĀ MAIZE

Maizes cepšanas programma, kas apvieno senās
lietuviešu maizes cepšanas tradīcijas ar mūsdienu
dzīves garšu. Pēc vajadzības parūpēsimies par
ēdināšanu.
Ilgums – 1,5 st.
Pajuostinio iela 2 B, Pajostiņa c., Anīkšču raj.,
+370 620 22111, ieva@modernigamta.lt,
www.modernigamta.lt

„Saules pankūka”

Ierodoties baudīt aukštaišu gatavotās pankūkas,
nonāksiet jaukā vietā, kurā ir iestādīti ziedi un
ārstniecības augi. Šeit tiksiet pacienāti ar zāļu
tēju, “Saules pankūkām” dažādās krāsās.
Tā ēda mūsu senči: sātīgi, gardi un ... ar pirkstiem.
Slėnio iela, 9, Burbišķu c., Anīkšču raj.,
+370 611 62354
adomoniene.irena@gmail.com,
www.infoanyksciai.lt/pramogos-kaveikti/
sodyba-saules-blynas/

Anīkšču novada ēdieni
„Tējas ceļš Anīkščos”

Ārstniecības augu guru Ramūns organizē izglītojošas
programmas bērniem un pieaugušajiem par
Anīkšču novadā augošajiem ārstniecības augiem.
Tiek organizētas zīļu kafijas, tautas mantojuma –
ārstniecības augu maisījumu tēju – degustācijas,
rīkoti mini semināri par Anīkšču novada ārstniecības
augiem un to iedarbību uz organismu, notiek tējas
dzeršanas ceremonijas dabā. Degustācijas, iepriekš
saskaņojot.
Tējnīca „Arbatos magija”, Vilniaus iela 22,
t/c „Norfa” II stāvs, Anīkšči, +370 659 78361,
ramusvanduo@gmail.com,
www.ramunovaistazoles.lt
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Ņūroņu ciemā blakus Zirga muzejam stāvošajā
senlaiku klētiņā tiek rīkotas tradicionālo lietuviešu
ēdienu programmas ar degustāciju. Tiek gatavoti
gaļas, kartupeļu, piena ēdieni: lauku desiņas,
malkas krāsnī cepamas kartupeļu bandas; jautri
un interesanti ir sakult sviestu sviesta kuļmašīnā.
Tāpat tiek stāstīts par šo ēdienu vēsturi un
tradīcijām. Programmas tiek rīkotas grupām,
sākot ar 20 personām.
Ilgums – 1,5 st.
Klerkamiesčio iela 7, Ņūroņu c., Anīkšču raj.,
+370 682 13405, kavinepasagele@gmail.com,
www.laimospasagele.lt
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Nacionālā mantojuma programma
“ANYKŠČIŲ VYNAS”
Zināmākais un novērtētākais lietuviešu
vīna un sidra ražotājs, kas īpašu uzmanību
pievērš dabīgumam, bet ražošanā
visvairāk izmanto Lietuvā audzētus
augļus un ogas. Par populārāko no
šeit gatavojamajiem vīniem „Anykščių
vynas” vīndari ir izveidojuši izglītojošu
programmu – „Lietuviešu vīna „Voruta”
ceļš”: saturīga „Anykščių vynas” vēsture,
kas sniedzas pat līdz 1926. iela Izvēlēto
dzērienu degustācija. Patikušos dzērienus
un suvenīrus varēsit iegādāties šeit
iekārtotajā veikaliņā.
Dariaus ir Girėno iela 8, Anīkšči,
+370 615 44270,
degustacija@mvgroup.eu,
www.anvynas.lt

“VĪNA EZERS”
Peldot ar plostu pa Rubiķu ezeru,
baudām īpašo ainavu, uzzinām
ezera leģendas un degustējam
Aukštaitijas vīna ražotāju – „Gintaro
Sino”, „Roksala” un „Anykščių vynas”
interesantākos tautas mantojuma
un jaunos produktus, baudām
uzkodas. Tiek pieņemti pasūtījumi arī
organizētām grupām, saskaņojot laiku
un programmas struktūru. Vietu skaits
uz plosta ierobežots – 24 pers.
Ilgums – 1,5 st.
Šiaulių iela 9, Rubiķu c., Anīkšču raj.,
+370 659 88610,
zuvienespasiure@gmail.com,
www.zuvienespasiure.lt
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Nacionālā mantojuma programma

“VĪNA VERANDA”
Attālāk no pilsētas trokšņa un spriedzes,
ezera klusumā... Plašā un omulīgā Vīna
verandā ar skatu uz ezera plašumiem
tiek rīkotas izziņas programmas par
nacionālās vīndarības tēmām: „Baļa
Karazijas vīndarības vēsture” – runājam
par Anīkšču augļu vīnu darbnīcas
izveidošanu, cilvēkiem, vīna gatavošanas
receptūrām, nozīmīgiem un kurioziem
atgadījumiem, degustējam šodien
pēc senām receptēm gatavojumus
produktus, kas sertificēti ar tautas
mantojuma sertifikātiem.
Šiaulių iela 9, Rubiķu c., Anīkšču raj.,
+370 659 88610,
zuvienespasiure@gmail.com,
www.zuvienespasiure.lt

„PASAGĖLĖ” VĪNA PAGRABĀ
Autentiskā vīna pagrabā varēsit
iepazīties ar „Anykščių vynas”
vēsturi un nogaršot dabīgu augļu
un ogu vīnu: ābolu, aroniju, upeņu,
ķiršu, zemeņu un vīnam atbilstošas
uzkodas. Papildus var pasūtīt
karstos ēdienus un desertus.
Degustācija tiek rīkota
20 – 40 personām.
Ilgums – 1,5–2 st.
Klerkamiesčio iela 7,
Ņūroņu c., Anīkšču raj.,
+370 682 13405,
kavinepasagele@gmail.com,
www.laimospasagele.lt
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Brieža gaļas ēdienu
degustācija

Brieža gaļa – pati tīrākā un veselīgākā
gaļa. Viensētā „Barono vila” varat pasūtīt
gardēžu iecienītu brieža gaļas ēdienu
degustāciju. Programma tiek gatavota tikai
viensētas viesiem.
Elnio iela 12, Butenu c., Anīkšču raj.
+370 698 40202, +370 698 85233
ruta@baronovila.lt
www.baronovila.lt

ZIVJU ZUPAS VĀRĪŠANA
Pie ezera uz ugunskura kopā ar zvejnieku
vārām zivju zupu un to baudām. Uzzināsim,
no kā un kā tā šajās vietās izsenis tiek
gatavota. Ilgums – 1,5 st.
Šiaulių iela 9, Rubiķu c., Anīkšču raj.,
+370 659 88610,
zuvienespasiure@gmail.com,
www.zuvienespasiure.lt

Izglītojoša programma „Aitiņa”
Mājās cepta maize un
“skudrupūžņi” pēc vecmāmiņas
Agates receptes
Saimniece malkas krāsnī cep mājās
ceptu maizi no dabīgā rauga un maizi ar
dažādiem augļiem un riekstiem. Gatavo
īpašo Pasvales novada medus rausi,
netradicionālo skudrupūzni.
Slėnio iela 18, Anīkšči
+370 612 96063
marijabuc@gmail.com
www.marijosduona.lt

Mājās cepta maize
Svajoņu muižā

Izkurinātā malkas krāsnī tiek cepta
trīs veidu maize, kas tiek pārkaisīta ar
linsēklām, auzu pārslām, kviešu graudiem,
sezama sēkliņām, saulespuķu sēklām. Ar
mīlestību izceptajai maizei – bagātīga, īsta,
dzīva garša.
Pakeršiai c. 4, Anīkšču raj.
+370 600 06255, +370 699 88544
info@kaimiskaduona.lt
www.kaimiskaduona.lt
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Izglītojoša programma par to, kā zemkopis
savām vajadzībām izmanto aitu. Saimnieks
pastāsta par aitu šķirnēm, to atšķirībām.
Viesus aicinām pie aitas liemeņa. Viesi
palīdz sadalīt gaļu gabalos, atdalīt
gaļu no kauliem un sagriezt gabaliņos
šašlikam, kas tiek cepts nākamajā dienā.
Apmeklējums, iepriekš saskaņojot.
Antežera c., Anīkšču raj.,
+370 682 48202, antezeris@gmail.com,
www.infoanyksciai.lt/pramogos-ka-veikti/
minejimai-1/

Barona plovs

Viensētā „Barono vila” viesiem tiek
gatavots īsts uzbeku plovs – uz atklātas
uguns čuguna katlā. Plova gatavošana ilgst
divas stundas, taču laiks neko nenozīmē,
ja jums tiek solīta neaizmirstama garša.
Programma tiek piedāvāta tikai viensētas
viesiem.
Elnio iela 12, Butenu c., Anīkšču raj.
+370 698 40202, +370 698 85233
ruta@baronovila.lt
www.baronovila.lt
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RESTORĀNI
„Nykščio namai“

Liudiškių iela 18
+370 381 58520
restoranas@nykscionamai.lt
GPS: 55.521026, 25.115046

SPA Vilnius Anykščiai
„Miške“
Vilniaus iela 80
+370 381 50100
info@spa-vilnius.lt
GPS: 55.510875,25.084517

MIŠKE: ģimenēm un stāstiem. MIŠKE ir bagāta ar
noslēpumiem: šeit pulcējas ģimenes un draugi,
šeit dzimst notikumi. Mūsu moto: ar ēdienu ir labi
dalīties. Svaigi dārzeņi un augļi uz restorāna galda
nonāk no pašu dārza, Anīkšču novada saimniekiem.
Augstākās klases virtuvi papildina vīna karte ar labu
cenas un kvalitātes atbilstību.
MIŠKE – kāds būs Tavs notikums?..

MĀJAS RESTORĀNI
„5 taškai“

S.Daukanto iela 5
+370 657 53513
penkitaskai@gmail.com
GPS: 55.523877, 25.104577

„Kacės virtuvėlė“

Ģireles c. 12
+370 618 06006
jurgitaminderyte@yahoo.com
GPS: 55.43388, 24.880833

KAFEJNĪCAS
„Perino“ gastrobaras

uzkarsēta akmens.
Dažāda veida gaļas cepeši uz
s. Jūsu
laiku
vien
eca
izpri
un
ns
Tās ir ēdie
krāsnī līdz 300 °C
izvēlētais cepetis tiek likts uz
ens. Ar šo karsto
temperatūrai uzkarsēta akm
galda un Jūs
akmeni cepetis nonāks uz Jūsu
i vēl ir jācepas.
paši nolemsiet, cik ilgi gaļa
ču saimniece!
Labu apetīti Jums novēl Nīkš

Burbišķa muiža

Parko iela 1B, Burbišķa c.
+370 673 69836
burbiskis@burbiskis.lt
GPS: 55.521026, 25.115046 (WGS)

Dariaus ir Girėno iela 8
+370 655 11624
perino.anyksciai@gmail.com
GPS: 55.524574, 25.108180

Erdvė
Dabas un atpūtas parks
„Gradiali Anykščiai”
Kļīkūni c. 1
+370 614 00090
anyksciai@gradiali.com
GPS: 55.493147, 25.243458

Highland Park

Žaliosios c. 9
+370 629 05519
highlandparklietuva@gmail.com
GPS: 55.625647, 25.419609
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A. Baranausko laukums 9
+370 381 54300
erdve@eiga.lt
GPS: 55.524812, 25.104750

Euro Pub „Seklyčia“

J. Biliūno iela 4
+370 609 10103
seklycia.anyksciai@gmail.com
GPS: 55.525413, 25.106303

„Juna“

J. Biliūno iela 7
+370 678 77722
info@kavinejuna.lt
GPS: 55.525651, 25.107063

ar īpašām
Mēs esam gatavi Jūs pārsteigt
m pēc unikālas
picām, kuru mīklu gatavoja
ar rokām!
receptes un kuru izrullējam
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„Šaltinis“ Kavarska pelmeņi

„Pirmas daigas“

„Vijola“

„Mandri puodai“

„Pas Gedą“

„Žuvienės pašiūrė“

„Pasagėlė“

„Laumės vingis“

Coffee hill

„Mėsainių lizdas“

„Kadagynė“

„Basi Basi“

Šaltinio iela 1, Kavarskis
+370 381 55147
info@kavarsko-koldunai.lt
GPS: 55.432969, 24.926616

Kalno iela 6
+370 611 82866
mandripuodai@gmail.com
GPS: 55.526386, 25.119726
ēdienus?
Vēlaties pagaršot lietuviešu
ė” un Jūs
Dodaties uz kafejnīcu „Pasagėl
mājās.
paēdīsiet gluži kā pie mammas

Klerkamiesčio iela 7, Ņūroņu c.
+370 682 13405
kavinepasagele@gmail.com
GPS: 55.573463, 25.085869

Pastaigu taka koku galotnēs
+370 601 14734
mesainiulizdas@gmail.com
GPS: 55.485095, 25.060364

Ažupiečių iela 1A
pirmas.daigas@gmail.com
+370 676 60812
GPS: 55.52187, 25.084442

J. Tumo – Vaižganto iela 103, Svēdasi
+370 611 31351
gediminaskutka@gmail.com
GPS: 55.685868, 25.375913

Mindaugo iela 2
+370 381 52752
laumesvingis@gmail.com
GPS: 55.512475, 25.096057

Šaltupio iela 25
+370 613 08126
kadagynejonas@gmail.com
GPS: 55.522329, 25.105768

J.Biliūno iela 61
+370 683 95118
kvioleta1@gmail.com
GPS: 55.529861, 25.121363

Šiaulių iela 9, Rubiķu c.
+370 659 88610
zuvienespasiure@gmail.com
GPS: 55.527699, 25.282108

A. Baranausko a. 2
+370 692 31259
info@kavosaromatas.lt
GPS: 55.525804, 25.104443

Paupio iela 1
+370 656 69187
GPS: 55.526814, 25.103148

„Nykščio namai“

Liudiškių iela 18
+370 381 58520
restoranas@nykscionamai.lt
GPS:55.521026, 25.115046

„Puntukas“

Kāda smarža Jums saistās ar omulīgumu?
Kanēlis? Ābolu pīrāgs? Bet varbūt ... karsta
šokolāde vai kafija? “Paukštukas Pūga” ir
neliela, jauka kafejnīca Anīkšču vecpilsētā.
Šeit apvienojas lieliski deserti un ekskluzīvas
kafijas aromāti. Ienāciet nogaršot kafiju,
tēju vai
pamieloties ar saldumiem, tortēm, kas ceptas
uz vietas, un smaržīgu, biezu, karstu šokolā
di.
Deviņiem no desmit cilvēkiem garšo šokolā
de.
Desmitais cilvēks vienmēr melo.

(John Q. Tullius)

A.Baranausko laukums 15
+370 381 51345
kulrima@gmail.com
GPS: 55.525148, 25.103179

„Paukštukas Pūga“

Daukanto iela 3A
+370 381 51142
cinamonorukas@gmail.com
GPS: 55.523915, 25.104438
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ĀTRA ĒDINĀŠANA

MAIZNĪCAS

LABIRINTU PARKA ĀTRĀS
ĒDINĀŠANAS KAFEJNĪCA

„Skoneta“

Skapiškiai
+370 652 19991
info@labirintu-parkas.lt
GPS: 55.480425, 25.07955

„Uno pica“

Vilniaus iela 53
+370 635 11155
info@unopica.lt
GPS: 55.520778, 25.097060

„Kebabinė-picerija“

Statybininkų iela 8 – 1
+370 624 95141
giedjora@gmail.com
GPS: 55.522805, 25.118219

A.Baranausko laukums 12
+370 604 02044
skoneta@gmail.com
GPS: 55.524555, 25.103885

„Kepyklėlė – kavinukė“
Vilniaus iela 22 Norfa
+370 610 48685
Gitasim76@gmail.com
GPS: 55.522589, 25.099285

„Anykščių dvaras“

Šaltupio iela 26
+370 689 83638
aurelijad@mail.com
GPS: 55.521524, 25.105366

ĀTRĀS ĒDINĀŠANAS ĒSTUVE
Statybininkų iela 11
+370 676 85961
ernezita@gmail.com
GPS: 55.523169, 25.118144

Anykščių centro „Go kebabai“
A. Baranausko laukums 15
+370 630 44777
GPS: 55.524978, 25.103169

ĒDNĪCA
Ēdnīca

Dariaus ir Girėno iela 8
+370 381 50204
+370 615 10938
elvyra.karveliene@gmail.com
GPS: 55.524574, 25.108180
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