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Café Alvar 

Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 7, 40600 Jyväskylä 
Puh. 044-3213956, email: cafealvar@gmail.com 
Postiosoite: PL 461, 40101 Jyväskylä 
 
Avoinna ti-pe 11-18, la-su 12-17, ma suljettu. Keittiö suljetaan tunti ennen sulkemisaikaa. 
 
 
PÄIVÄN LOUNAS – 8,70 € ja PÄIVÄN LÄMMIN LEIPÄ – 8,70 € 
Tarjolla tiistaista perjantaihin klo 11-13.30 tai niin kauan kuin tuotteita riittää 
Viikon lounaslistan löydät Facebook-sivuiltamme: www.facebook.com/Cafe-Alvar-278892385487649/  
 
 

RUOKALISTA 
 
KEITOT JA SALAATIT  
Tomaattikeitto fetalla - L, G - tai cashew-pähkinöillä - V, G, M - 7,70 €  
Sipulilla ja valkosipulilla maustettua yrttistä tomaattikeittoa joko fetajuustolla tai paahdetuilla cashew-
pähkinöillä.  
 
Pehmeän hienostunut maa-artisokkakeitto – L, G, (V) – 8,40 €  

Lasten - 4,50 €  

Miedosti maustettua, kermaista maa-artisokkakeittoa paahdetuilla kikherneillä.  
 
Halloumisalaatti - L, G - 9,70 €  

Lasten - 5,50 €  

Salaattisekoitusta, tomaattia, rucolaa, kookospaneroitua halloumia, paahdettuja kurpitsansiemeniä ja 
paholaisenhilloa.  
 
BBQ-seitansalaatti – V – 9,90 €  
Salaattisekoitusta, tomaattia, paprikaa, edamame-papuja, talon omaa BBQ-seitania pannulla paistettuna 
ja lempeän pippurista sipulifraiche-kastiketta.  
 
Caesar-salaatti broilerilla – L, G – 9,90 € Lasten - 5,60 €  

Salaattisekoitusta, kurkkua, Grana Padano -juustoa, vuonankaalia, paahdettuja kikherneitä ja kalatonta 
caesar-kastiketta.  
Sivusalaatti ruuan tai suolaisen piirakan oheen - 1,50 €  
Salaattia, kurkkua, tomaattia ja paprikaa valitsemallasi kastikkeella.  
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KASTIKEVAIHTOEHDOT:  
Paholaisenhillo – V, G –  
Lime-yrttiöljy – V, G -  
Caesar – M, G –  
Sipuli-pippurifraiche – V, VG - 
 
 
PASTAT JA RISOTOT  
Kylmäsavulohirisotto – L, G, - 10,60 €  

Lasten – 5,90 €  

Arborio-riisiä, sipulia, valkosipulia, valkoviiniä, timjamia, palsternakkaa, tilkka kermaa, kylmäsavulohta, 
paahdettua siemensekoitusta, juustolastuja ja lime- yrttiöljyä.  
 
Punajuuririsotto broilerilla – L, G – 9,90 €  

Lasten – 5,60 € Arborio-riisiä, sipulia, valkosipulia, valkoviiniä, timjamia, punajuurta, kermaa, 

juustolastuja ja broileria.  
 
Punajuuririsotto vuohenjuustolla – VL, G – 9,90 €  

Lasten – 5,60 € Arborio-riisiä, sipulia, valkosipulia, valkoviiniä, timjamia, punajuurta, kermaa, 

vuohenjuustoa ja paahdettua siemensekoitusta.  
 
Vegepasta - V, M, (G) - 9,80 €  
Täysjyväpastaa, kesäkurpitsaa, sipulia, aurinkokuivattua tomaattia, edamame- papuja, cashew-pähkinöitä 
ja valkosipulia öljyisessä yrtti-pippurikastikkeessa. Lisäksi reilusti tuoretta vihreää raikastamassa 
kokonaisuutta.  
 
Pinaatti-leipäjuustopasta - L, (G) - 9,90 €  
Täysjyväpastaa, pinaattia ja leipäjuustoa intialaisittain maustetussa kastikkeessa.  
 
Kirsikkatomaattipasta broilerilla – L, (M), (G) – tai vegesuikaleilla – L, (V) – 9,90 €  
Lasten – 5,60 €  

Täysjyväpastaa, hieman kermaa, tuoretta kirsikkatomaattia & basilikaa ja reilusti valkosipulia joko 
broilerilla tai vegesuikaleilla.  
 
Ruokiin sisältyy leipäkori, vesi sekä kahvi tai tee. Päivän leipään emme automaattisesti laita leipäkoria, 

mutta pyydäthän halutessasi! 
 
Kaikki listaruoissa käyttämämme liha on kotimaista ja munat vapaita. 
 
MERKKIEN SELITYKSET: L = Laktoositon, VL = Vähälaktoosinen, M = Maidoton, G = Gluteeniton, VG = 

Vähägluteeninen, V = Vegaaninen, ( ) = erikoisruokavalioversio pyydettäessä  
Lisätietoa allergeeneistä saat tarvittaessa henkilökunnaltamme. Autamme mielellämme! Osa 
annosruuista on muokattavissa ruokavaliosi mukaisesti. 


