СНІДАНКИ
З 10:00 ДО 23:00

МЛИНЦІ ТА КРУАСАНИ І
ДОДАТКИ ДО НИХ

ГАРЯЧІ
СТРАВИ

Сирники зі сметаною
та печеним яблуком .....................................200/60,00

Круасан ........................................................ 1шт./30,00
Млинці ......................................................... 3шт./30,00

Курячий стейк зі спаржевою квасолею
та грибами ................................................... 350/160,00

Вівсяна каша (банан/яблуко/)
на молоці або воді ........................................250/43,00

NEW Млинці зі сливами та морозивом...380/95,00

Стейк зі свинини з картоплею
по-домашньому .......................................... 400/170,00

Яєчня або омлет з 2-х яєць, шинка,
сир, помідор, огірок, тости, масло, соус ............. 70,00

Млинці з сиром Маскарпоне
під ягідним соусом ....................................... 380/90,00

Круасан з сиром сулугуні, соусом песто
та томатами ...................................................190/75,00

NEW Млинці з персиком в апельсиновому
соусі ............................................................... 250/95,00

Авокадо тост з сиром фета ......................... 220/120,00

Гриби або курка або сир сулугуні або шинка 50/23,00

NEW Круасан з тунцем, руколою,

Солодкий сир ..................................................50/25,00

NEW Рол з роменом та тунцем ................ 350/150,00

огірком та яйцем......................................... 250/160,00

Банан ...............................................................50/15,00
Яблуко .............................................................50/10,00

Рол з куркою, сиром сулугуні, айсбергом,
помідором та соусом .................................... 360/98,00

Паста Nutella ....................................................50/38,00
Паста Bounty / Twix .........................................25/45,00

Лаваш з «Сулугуні», зеленню,
сиром та соусом ............................................ 400/98,00

Сметана ...........................................................30/10,00

Лаваш «Буріто» ............................................. 350/98,00

Мед ..................................................................30/20,00

NEW Рол зі спаржею та куркою................. 350/98,00

Круасан з бастурмою, сиром сулугуні
та соусом тар-тар .................................... 150/108,00

NEW Круасан з омлетом,куркою,сулугуні .250/90,00

САЛАТИ
ТА ЗАКУСКИ
Зелений салат з авокадо, сиром фета
та соусом песто ........................................... 220/137,00
Салат з руколою,
томатами і пармезаном .............................. 220/120,00

Топінги .............................................................50/15,00

СЕНДВІЧ
ТА БУРГЕР МЕНЮ

Смажена свининина з овочами ................. 380/150,00
Фрікасе з курки у вершковому
соусі з овочами ........................................... 300/140,00

NEW Рол з сьомгою, айсбергом,
сиром Сулугуні ............................................ 370/150,00

ПАСТА

Сендвіч/круасан з шинкою,
сиром сулугуні та салатом айсберг .............. 150/60,00

Тальятелле з лососем і томатами .............. 350/150,00

Бургер з куркою гриль та соусом тар-тар .... 240/89,00

Фарфалле з куркою і броколі ...................... 350/99,00

Теплий салат з куркою і пармезаном ....... .300/120,00

Бургер з котлетою, томатом
та солоним огірком ...................................... 250/89,00

Паста «Карбонара» ...................................... 350/99,00

Салат з томатами та фетою ......................... 430/130,00

Овочевий Бургер з сиром фета .................... 240/85,00

Теплий салат зі спаржевої квасолі,
курки та вершків ......................................... 300/100,00

NEW Італійська чіабата з хамоном, томатами та
руколою ........................................................ 240/95,00

Хамон з багетом ............................................ 60/80,00

NEW Італійська чіабата з курячою котлетою,
томатами та соусом тар-тар ......................... 300/99,00

Салат з грушею,
роменом та хамоном .................................. 360/160,00
Салат з роменом та тунцем ....................... 340/160,00

Бастурма ......................................................... 50/80,00

ДОМАШНІ
ДЕСЕРТИ
Медовий торт з кремом
зі згущеного молока .....................................150/59,00
Шоколадний торт ..........................................150/59,00
Лаймовий чізкейк .........................................150/59,00
Морозиво (Бананове,Карамельгоріх,полуничне,фісташкове,шоколадне,ванільне,ба
бл-гам) ........................................................ 1кул./26,00

СУПИ
Крем-суп з шампіньйонів ............................. 300/65,00
Суп дня .......................................................... 300/55,00

Тальятелле з шинкою та грибами ............... 350/99,00

Паста «Болоньєзе» ....................................... 350/99,00
Паста «Фунгі»................................................ 350/99,00
Паста «Маргарита» ...................................... 350/93,00
Паста з куркою та шпинатом ....................... 350/99,00

ГАРНІРИ
NEW Картопля по-домашньому ................... 250/45,00
NEW Спаржева квасоля з грибами............... 225/90,00
Ми чекаємо на Вас з 10:00 до 23:00!!!

*Додатково в рахунок буде включено 10% за обслуговування.
Facebook.com/jamcafe.com.ua
Кафе «Джем» +38 (068) 005-25-03

