СНІДАНКИ
З 10:00 ДО 23:00
Сирники зі сметаною
та печеним яблуком .....................................200/70,00

МЛИНЦІ ТА КРУАСАНИ І
ДОДАТКИ ДО НИХ
Круасан ........................................................ 1шт./45,00
Млинці ......................................................... 3шт./36,00

Вівсяна каша (банан/яблуко)
на молоці або воді ........................................250/50,00

Млинці з сиром Маскарпоне
під ягідним соусом ..................................... 380/130,00

Вівсяна каша з авокадо,
сиром фета та томатами ............................. 300/120,00

Млинці з бананом під шоколадним соусом 180/90,00

Яєчня або омлет з 2-х яєць, шинка,
сир, помідор, огірок, тости, масло, соус ............. 95,00

Млинці з сьомгою та шпинатом ................. 250/180,00
Млинці з яблуками і карамельним соусом 220/99,00

Авокадо тост з сиром фета ......................... 220/140,00

Паста Nutella ....................................................50/50,00
Паста Bounty /Twix ..........................................25/55,00

Круасан з омлетом, куркою, сулугуні ........ 250/120,00
Круасан з сулугуні,томатами
та соусом песто ........................................... 190/120,00

САЛАТИ
ТА ЗАКУСКИ
Салат з грушею,
роменом та хамоном ................................. 360/185,00
Салат з броколі, сьомгою та авокадо ....... 500/264,00
Теплий салат з куркою і пармезаном ....... .300/142,00
Салат з буряком, роменом, фетою, кедровими
горіхами та мигдальними пелюстками ..... 250/142,00

Млинці з картоплею та грибами .................. 260/95,00

Рол з сьомгою, айсбергом та
сиром сулугуні ............................................ 370/175,00
Рол з куркою, сиром сулугуні, айсбергом,
помідорами та соусом ................................ 360/125,00
Лаваш з двома видами сиру, зеленю та
Лаваш «Буріто» ........................................... 350/120,00

Млинці з креветками, томатами
та айсбергом .............................................. 250/180,00
Згущене молоко ..............................................50/25,00

СЕНДВІЧ
ТА БУРГЕР МЕНЮ
Сендвіч/круасан з шинкою,
сиром сулугуні та айсбергом ........................ 150/85,00
Бургер з куркою гриль та соусом тартар.... 240/120,00

Овочевий бургер з сиром фета .................. 240/115,00
Бургер з курячою котлетою, томатами
та соусом тар-тар ........................................ 300/120,00

Сьомга з креветками та броколі у вершковому соусі
з пармезаном .............................................. 250/260,00
Ніжна куряча гомілка з картопляно-шпинатним
пюре та пармезаном .................................. 500/200,00
Рол з креветками, айсбергом,
сиром сулугуні ............................................ 250/180,00

ПАСТА
Тальятелле з сьомгою і томатами .............. 350/185,00
Тальятелле з шинкою та грибами .............. 350/125,00
Фарфалле з куркою і броколі ..................... 350/130,00
Паста «Карбонара» ..................................... 350/125,00
Паста «Болоньєзе» ...................................... 350/125,00
Паста «Фунгі» .............................................. 350/125,00
Паста «Маргарита» ..................................... 350/120,00

Зелений салат з руколою,фетою,томатами,міксом
салатів,авокадо та соусом песто ................ 220/180,00

Паста з куркою та шпинатом ...................... 350/125,00

СУПИ
Крем-суп з шампіньйонів ............................. 300/85,00

ДОМАШНІ
ДЕСЕРТИ

Фрикасе з курки у вершковому
соусі з овочами ........................................... 300/180,00

Млинці з морозивом, джемом з ківі та мигдальними
пелюстками ................................................. 200/120,00

Салат з томатами, фетою,
синьою цибулею та кінзою ........................ 300/140,00

Бастурма ......................................................... 50/98,00

Стейк зі свинини
з картоплею по-домашньому ................... 400/210,00

соусом ......................................................... 400/120,00

Бургер з котлетою, томатами
та солоним огірком ..................................... 250/120,00

Хамон з багетом ............................................ 60/98,00

Курячий стейк зі спаржевою квасолею
та грибами ................................................... 350/190,00

Млинці з куркою,грибами,сиром сулугуні 300/145,00

Теплий салат зі спаржевою квасолею,
куркою та вершками .................................. 300/142,00

Салат з руколи, томатів та пармезану ....... 220/145,00

ГАРЯЧІ
СТРАВИ

Суп дня .......................................................... 300/77,00

ГАРНІРИ
Картопля по-домашньому ........................... 250/70,00
Спаржева квасоля з грибами ..................... 225/109,00
Рис з броколі та кунжутом............................ 300/88,00
Картопляне пюре з грибами ........................ 250/90,00

Панакота з ягідним соусом .......................... 150/69,00
Лаймовий чизкейк ....................................... 150/69,00

Ми чекаємо на Вас з 10:00 до 23:00!

Морозиво .................................................. 1кул./35,00

@jam_cafe_bucha
Facebook.com/jamcafe.com.ua
Кафе «Джем» +38 (068) 005-25-03

Шоколадний торт ......................................... 150/69,00

