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Villa Santa
iekļūst labāko
restorānu topā

EVIJA KALNBĒRZA

Aprīlī svinīgā ceremonijā
tika sumināti Latvijas
labākie restorāni.
60 restorānu konkurencē
labāko topā iekļuvis arī
viesnīcas Villa Santa
restorāns Cēsīs, kurš
darbojas vien nepilnus
divus gadus. Viesnīcas
īpašniece Santa Anča
atzīst – viesnīca ir sajūtu
vieta un starptautiskas
žūrijas atzinība par
ēdienu un dzērienu
kvalitāti, apkalpošanu
un atmosfēru rada
gandarījumu.

Villa Santa
komanda –
restorāna
šefpavārs JURIS
SAPOŽŅIKOVSPĒTERSONS,
viesnīcas
vadītāja INA
KEIŠA un
restorāna
vadītājs
MĀRTIŅS
MEDNIEKS.
Viņu lolojumam,
pašiem necerēti,
izdevies iekļūt
ārpus Rīgas
esošo restorānu
labāko desmit
topā un
Latvijas Top
30 restorānu
rindās.

LAURIS VĪKSNE
FOTO

«Kad paralēli žurnālistikai sākām viesmīlības biznesu, par uzvarām nedomāju. Mēģināju
sajust cilvēkus, kuri atbrauks pie manis.
Villu Santu vairāk
esmu uzskatījusi
par vietu, kur Cēsu vidē
un Gaujas līčos
rast mieru un mīlestību, nekā par
gardēžu galamērķi. Taču fakts, ka esam
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Latvijas restorānu TOP 30, ir svarīgs restorāna vadītājam Mārtiņam Medniekam, kurš
septiņus gadus strādājis
Vincentā, bet tagad dzīvo
Cēsīs, un šefpavāram Jurim SapožņikovamPētersonam,
kurš
pirms tam strādāja
Vīna studijā Rīgā, bet nu
pārcēlies uz dzīvi Raunā,» atzīst Santa Anča,
kas abiem piedāvājusi
personīgās izaugsmes
iespējas. «Man žurnālistikā

Svarīgāka par
ēdienu un dzērienu
ir attieksme –
kā tu mīli cilvēkus,
kas to bauda.

vienmēr ir bijusi svarīga kvalitāte, tagad to pašu
mēģinu restorānu biznesā, bet, manuprāt, svarīgāka par ēdienu un dzērienu ir attieksme – kā tu
mīli cilvēkus, kas to bauda. Domāju, daudziem
gribas atgriezties bērnības mierinošajā sajūtā,»
pauda viņa. Tādēļ piedāvājumā ir arī ēdieni, kas
Santai asociējas ar viņas bērnību – frikadeļu
zupa un peldošās salas, kuri kļuvuši par populārākajiem pasūtītajiem ēdieniem restorānā.

Iedvesmojoša satikšanās

Īpaša saikne vieno Santu Anču un restorāna Zoltners saimnieku Valteru Brusu. Abi
restorānu biznesā esot ienācēji – Santa dau-
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plaušas

Žurnāliste ARTA LĀCE

Nostiprini muguru
Villa Santa
īpašniece
SANTA ANČA un
Zoltners īpašnieks
VALTERS BRUSS.

Ir pagājuši divi
gadi, kopš restorāna
Vincents virtuvē vairs
nesaimnieko šefpavārs
Mārtiņš Rītiņš,
taču arī tā jaunajai
komandai ar restorāna
vadītāju RAIMONDU
TOMSONU un
šefpavāru OSKARU
SPRUKTU priekšgalā
izdevies jau piekto
gadu saglabāt
līderpozīcijas. Vincenta
komanda saņēma arī
balvas kategorijās
Labākais serviss,
Labākie dzērieni
un Restorāns ar
ilglaicīgāko sniegumu.

dzus gadus pavadījusi mediju
vidē, bet Valters pēc profesijas
ir agronoms –, un nu viņi atvēruši restorānu ārpus pilsētvides.
«2015. gadā netālu no Tērvetes
radās projekts Zoltners, kas apvieno gan restorānu, gan viesnīcu, gan alus darītavu. Villa Santa
ir tālākais punkts Vidzemē, kur
var nobaudīt mūsu alu. Mūsu
sadarbība sākās ar to, ka Santa
vairākkārt viesojās pie mums.
Viņai patika mūsu uzdrīkstēšanās – laukos izveidot restorānu

un viesnīcu ar stilu un dizainu.
Arī viņai bija šāda iecere Cēsīs,»
atklāj Valters.
«Es pati īsti neesmu alus baudītāja, bet man iepatikās Valtera
koncepcija – absolūti ārpus pilsētas veidot restorānu, kur cilvēks
vienlaikus var baudīt skaistu lauku
vidi un labu ēdienu un dzērienu.
Tas mūs vieno, tāpēc izvēlējos
savam restorānam viņa izlejamo
alu, kas man šķiet ļoti labs. Lai arī
pašai katru reizi muca jāved
no Rīgas.»

Pediatre un bērnu
endokrinoloģe
JURGITA GAILITE:
«bērniem daudzas
problēmas rada
liekais
svars.»
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asins vēzis un
augšāmcelšanās
Otrajā vietā ierindojās
restorāns Kannas, kas
izveidots viesnīcā Annas
Hotel Amatas novadā. Balvu
saņēma šefpavārs DZINTARS
KRISTOVSKIS un īpašniece
OĻESJA KRASJUKOVA.
Trešajā vietā – Valtera
Restorāns Rīgā. Lai izveidotu
Top 30, trīs kārtās kopumā tika
izvērtēti 60 vietējie restorāni.

Tauta s!
šūmēja

iZDevnieCība ŽURNĀLS SANTA

PoPulārākais veselības žurnāls latvijā

STIpraIS STāSTS 12. lpp.

Apbalvošanas ceremonija ir reize, kad
vienuviet satiekas viesmīlības grandi.
Villa Santa restorāna vadītājs un viņa
bijušais boss – kādreizējais restorāna
Vincents vadītājs MĀRTIŅŠ RĪTIŅŠ.
«Viesojos Villā Santa, pirms tur
sāka strādāt Mārtiņš Mednieks.
Uzskatu, ka Santai ir liela pieredze,
jo viņa daudz ceļojusi, bet
Mārtiņam ir zināšanas restorānu
biznesā, tāpēc viņam var uzticēties.
Noteikti tuvākajā laikā atkal došos
pie viņiem uz Cēsīm,» sola Rītiņš.

Par mīlestību un māju sajūtu

Vai Latvijas ārsti neprot
atklāt Laimas slimību?

arī 78 gados!
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nierakmeņi? Dzer

bērzu sulas apdomīgi un ar mēru.
/Fitoterapeits Artūrs Tereško/

Ja menopauzē sāk smērēties,

ar steigu pieraksties pie

ginekologa.
Palīdzēt atmest

/Ginekologs Ronalds Mačuks/

smēķēšanu

var arī plaušu ārsts.

/Pneimonoloģe Dace Žentiņa/

Ja, lietojot sirds zāles, ir

mute, palīdzēs speciāli

mitrinātāji.

sausa

/Mutes dobuma ārsts Guntars Selga/

Lasītākais
un abonētākais veselības
žurnāls Latvijā!

