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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. 

 

KAKKUJA JA MUITA LEIVONNAISIA TILAUKSESTA 

 

Teemme kakkuja myös tilauksesta. Yksittäiset kakut tulee tilata viimeistään kaksi päivää etukäteen. 

Mikäli tilaat useita kakkuja tai mielessäsi on jokin erikoisempi luomus, tuotteet olisi hyvä tilata noin 

kolme viikkoa etukäteen. Voit aina ottaa yhteyttä ja kysäistä, josko ehdimme leipoa lyhyemmälläkin 

varoitusajalla! Kaikki pyritään toteuttamaan aina, kun suinkin mahdollista. 

 

Voit halutessasi pyytää tarjouksen isommasta kakusta tai kakkuerästä sähköpostitse: 

cafealvar@gmail.com  

 

Emme toimita kakkuja muualle, vaan ne on noudettava kahvilan aukioloaikoina. 

  

ESIMERKKEJÄ TUOTTEISTAMME: 

 

Alvarinkakku (valkosuklaa-puolukka) 21,00 € 

Omenastruudeli 16,00 € 

Suolaiset piirakat (valitsemallasi täytteellä, myös gluteenittomana) á 22,00 € 

Suolaiset juustokakut (myös gluteenittomana) alkaen 25,00 € 

Tuulihatut alkaen 1,00 €/kpl, minimitilaus 10 kpl 

Pikkuleivät/keksit alkaen 0,50 €/kpl, minimitilaus 10 kpl 

Pullat/sämpylät alkaen 1,50 €/kpl, minimitilaus 12 kpl 

Yksittäinen koristefiguuri kakkuun 5,00 € 

Kukkalajitelma kakkuun 7,00 €  

Fantasiakoristelu mihin tahansa kakkuun 15,00 € 

Yksinkertainen peruskoristelu ja esimerkiksi nimikirjaimet tai vuosiluku ovat ilmaisia. 

 

Voileipäkakut 

- Savulohivoileipäkakku 42,00 € 

- Savupororouhekakku 46,00 € 

- Palvirouhekakku 38,00 € 

- Broilerikakku 40,00 € 

- Feta-tsatsiki 40,00 € 
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Juustokakut (saatavilla myös gluteenittomana) á 23,80 €: 

- Kookos-sitruunajuustokakku 

- Chili-suklaajuustokakku 

- Inkiväärisuklaajuustokakku 

 

Kiillejuustokakut (saatavilla myös gluteenittomana) á 34,20 €: 

- Mangojuustokakku 

- Mansikkajuustokakku 

- Omena-kanelijuustokakku 

Herkkujuustokakut (saatavilla myös gluteenittomana) á 37,80 €: 

- Tyrni-valkosuklaajuustokakku 

- Tuplasuklaajuustokakku 

- Raikas valkosuklaa-vadelmajuustokakku 

- Cappuccino-hasselpähkinäjuustokakku 

- Mango-passionjuustokakku 

 

Paistetut juustokakut (saatavilla myös gluteenittomana) á 31,50 €: 

- Puolukka-appelsiinijuustokakku 

- Amerikkalainen sitruunajuustokakku 

- Kinuski-pekaanijuustokakku 

- Mustikkajuustokakku 

 

Kermakakut (saatavilla myös gluteenittomana) á 35,10 €: 

- Kuningatarkermakakku 

- Mansikkakermakakku 

- Persikkakermakakku 

 

Herkkukermakakut (saatavilla myös gluteenittomana) á 39,60 €: 

- Kinuskitäytekakku 

- Hedelmätäytekakku 

- Kookos-suklaatäytekakku 

- Tiramisukakku 

- Vadelma-kinuski-suklaatäytekakku 

 

Tosca-/murukakut á 33,30 €: 

- Risupiirakka (kookos-tosca, maidoton) 

- Omena-toscakakku 

- Boysenmarja-toscakakku 

- Puolukkamurupiirakka 

- Vegaaninen ananas-kookoskakku 

- Vegaaninen cashew-karamellikakku 

 

Suklaakakut (saatavilla myös gluteenittomana) á 38,70 €: 

- Omenainen tuplasuklaakakku 

- Mokkasuklaakakku 

- Vadelmasuklaakakku 

- Raikas appelsiini-minttusuklaakakku 
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Kääretortut (saatavilla myös gluteenittomana) á 18,00 € 

- Unelmakääretorttu 

- Mansikka-vaniljakääretorttu 

- Sitruunakääretorttu 

- Inkivääri-unikonsiemenkääretorttu 

 

Herkkukääretortut (saatavilla myös gluteenittomana) á 21,00 € 

- Marianne-mustaherukkakääretorttu 

- Suklaakääretorttu 

- Jouluhalko 

- Vadelma-kinuskikääretorttu 

 

Kuivakakut á 22,50 € 

-Hasselpähkinäsuklaakakku 

-Vegaaninen banaanikakku 

-Joulun hedelmäkakku 

 

Sekalaisia leivonnaisia á 28,00 €: 

- Porkkanakakku (saatavilla myös vegaanisena) 

- Puolukka-kookosrahkapiirakka 

- Graham-kermaviilimarjapiirakka 

- Vegaaninen sitruuna-unikonsiemenkakku 

- Sitruunarahka-murupiirakka 

- Vegaaninen tilli-kesäkurpitsakakku 

 

  

Kaikista yllämainituista kakuista riittää reilu pala noin kymmenelle hengelle. 

Kakkumme ovat aina vähälaktoosisia, suurimman osan saa tilauksesta myös laktoosittomana. 

 


