
BREAKFAST & BRUNCH

V=VEGAN 
GF=GLUTEN FREE 
SF=SUPERFOODS*

Κέικ  ...............................................................................................................................  2,40€
Χειροποίητο κέικ παρασκευής μας 

Κρουασάν Βουτύρου / Κρουασάν Σοκολάτας  ............... 2,60€ / 2,90€

Croque Madame  ..................................................................................................  6,40€ 
Με λευκό ψωμί, ζαμπόν, edam, λιωμένο τυρί, μπεσαμέλ και αυγό

Γιαούρτι Δημητριακών / Γιαούρτι Φρούτων ..................  4,80€ / 6,60€ 
Granola, μέλι / Φρούτα εποχής, μέλι 

Pancakes ...................................................................................................................  6,80€
Με τηγανητό αυγό, ντοματίνια, μπέικον και cheddar sauce

Μπρουσκέτα Αβοκάντο SF  ............................................................................ 6,70€
Με 2 αυγά pochée, αβοκάντο σε ψωμί από αλεύρι ζέας και πράσινη σαλάτα

Αυγά Τηγανητά με Παστράμι  ......................................................................... 7,10€
Σε φρυγανισμένη focaccia με πιπερόμελο και κρέμα παρμεζάνας

Scrambled Eggs  .................................................................................................... 7,70€
Αυγά scrambled σε φρυγανισμένο ψωμί με μπέικον, ντοματίνια και πράσινη σαλάτα

Ομελέτα Μπέικον ...................................................................................................7,90€
Ομελέτα με cheddar, τραγανό μπέικον, μανιτάρια και ντοματίνια. 
Σερβίρεται με πράσινη σαλάτα

Ομελέτα Fitness με Ασπράδια Αυγών SF ............................................. 8,40€
Με μανιτάρια σωτέ, μπρόκολο και μανούρι. Σερβίρεται με πράσινη σαλάτα

Public Cafe Breakfast  .......................................................................................9,80€
Αυγό τηγανητό, τραγανό μπέικον, 2 ψωμάκια, κέικ ημέρας, βούτυρο, μέλι, μαρμελάδα, 
γιαούρτι με δημητριακά, καφές φίλτρου, χυμός πορτοκάλι

Public Cafe Brunch for 2 .............................................................................24,90€
4 αυγά τηγανητά, μπέικον, edam, καπνιστή γαλοπούλα, παστράμι, ψωμάκια, κέικ, 
κρουασάν, pancakes, muffins, βούτυρο, μέλι, μαρμελάδα, πραλίνα, 
γιαούρτι με granola και 2 καφέδες ή χυμούς επιλογής σας

Ψωμί Λευκό / Ολικής  ....................................................................................... 0,60€

contactless menu

MAIN DISHES

Amatriciana  .....................................................................................................    8,90€
Πέννες, σάλτσα ντομάτας, πιπεριά, τσίλι, μπέικον, πέστο βασιλικού, παρμεζάνα

Carbonara .............................................................................................................9,40€
Spaghetti με πανσέτα, αυγό pochée και κρέμα παρμεζάνας

Κριθαρότο Μανιταριών V .............................................................................9,60€
Με μανιτάρια champignon, πλευρώτους και porcini, φυτικό τυρί, 
ζωμό μανιταριών, φυτικό βούτυρο, φρέσκια ρίγανη και λάδι τρούφας

Παπαρδέλες Σολομού .................................................................................... 9,80€
Με φρέσκο σολομό, ντοματίνια, άνηθο, κρέμα γάλακτος και φρέσκο κρεμμύδι 

Φιλέτο Κοτόπουλο Σχάρας  ...................................................................... 10,80€
Μαριναρισμένο σε σάλτσα σόγιας, με fried rice, ψητά ντοματίνια, 
μυρωδικά και wasabi mayo

Κριθαρότο Μοσχαρίσια Φιλετίνια  ...................................................... 10,90€
Με μοσχαρίσια φιλετίνια,λιαστή ντομάτα, demi glass sauce και γραβιέρα

Σολομός Teriyaki  .......................................................................................... 14,90€
Φιλέτο φρέσκου σολομού με teriyaki sauce, πουρέ από παστινάκι, 
μπιζέλια και φύτρες από πράσο 

SALADS & BOWLS 
                                                                                                                     Medium / XL

Poke Βowl Σολομού ....................................................................................... 8,20€
Με καστανό ρύζι, ντομάτα, σολομό μαριναρισμένο σε teriyaki, 
καρότο, φύτρες φασολιού, λάχανο, ραπανάκια και dressing λεμονιού

Poke Βowl Vegan  ............................................................................................ 7,40€
Με καστανό ρύζι, μπρόκολο, tofu μαριναρισμένο σε soy sauce, φασόλια, 
ντομάτα, αγγουράκι τουρσί, αβοκάντο και λαδολέμονο

Σαλάτα Σπανάκι ..................................................................................  6,20€ / 9,30€
Με σπανάκι baby, ρόκα, λιαστή ντομάτα, άνηθο, 
μανούρι, παξιμάδι χαρούπι και vinaigrette βαλσάμικο

Caesar’s  ..................................................................................................  6,20€ / 9,80€
Με φιλέτο κοτόπουλο, flakes παρμεζάνας, croutons, μπέικον,
φρέσκο κρεμμύδι και Caesar’s sauce

SuperFoods V SF  ..................................................................  6,90€ / 11,90€
Mε κινόα, kale, αβοκάντο, μπρόκολο, καρότο, 
super food seeds, φρέσκο κρεμμύδι και dressing λεμονιού



Public.cafe.syntagmaPublic café restaurant

SWEETS

Pancakes  .............................................................................................................. 6,50€
Γλυκά pancakes με πραλίνα γάλακτος, bueno, oreo μπισκότα και μπανάνα σε 3 στρώσεις

Cheesecake  ......................................................................................................... 6,40€
Σπιτικό cheesecake με βάση μπισκότο και μαρμελάδα raspberry

Πάστα Αμυγδάλου  .......................................................................................... 6,70€
Βάση ντακουάζ αμυγδάλου, mousse λευκής σοκολάτας 
γαρνιρισμένη με ganache montée λευκής σοκολάτας και αμύγδαλα

Hazelnut Praline  ............................................................................................. 6,90€
Βάση ντακουάζ φουντουκιού, λεπτή στρώση cremeux passion fruit, 
mousse πραλίνας και επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος με φουντούκια

Σουφλέ Σοκολάτας  ......................................................................................... 6,80€
Βελούδινο σουφλέ με παχύρευστη σάλτσα σοκολάτας

Μπάλα Παγωτό .................................................................................................. 2,50€
Cookies, Καραμέλα, Φράουλα, Σορμπέ Λεμόνι, Σύκο, Φιστίκι, Μάνγκο

*Παρασκευάζονται καθημερινά στο ζαχαροπλαστείο μας από φρέσκες πρώτες ύλες. 

BURGER
Cheeseburger  ................................................................................................... 8,60€
Χειροποίητο ψωμάκι brioche με μοσχαρίσιο μπιφτέκι (200gr),
cheddar, ντομάτα, μαρούλι, μαγιονέζα και πατάτες country

Crispy Chicken Burger  ................................................................................ 9,60€
Χειροποίητο ψωμάκι brioche με κοτόπουλο πανέ τηγανητό, cheddar,
πίκλες, iceberg, spicy mayo και πατάτες country

Sweet Pepper Burger  ................................................................................... 9,90€
Χειροποίητο ψωμάκι brioche με μοσχαρίσιο μπιφτέκι, 
cheddar, μπέικον, ροδέλα κρεμμύδι, ντομάτα, μαρούλι, 
μαγιονέζα, πιπερόμελο και πατάτες country

100% Vegan Burger (Beyond Meat) V  ............................................ 13,90€
Χειροποίητο vegan ψωμάκι με μπιφτέκι λαχανικών beyond meat, 
φυτικό τυρί, ντομάτα, μαρούλι, κρεμμύδι, vegan mayo και πατάτες country

Πρόσθεσε cheddar και μπέικον στις πατάτες country 1,00€

SANDWICHES & SNACKS
Τοστ Λευκό / Ολικής  ...................................................................................... 3,60€
Ζαμπόν, τυρί / Γαλοπούλα, τυρί

Μini Salmon / Mini Turkey  ....................................................................... 3,10€
Mini ψωμάκι ολικής με σολομό, τυρί κρέμα και μαρούλι

Μini Turkey  ......................................................................................................... 2,90€
Mini ψωμάκι με γαλοπούλα, τυρί, ντομάτα, μαρούλι και μαγιονέζα

Bagel Προσούτο  .............................................................................................. 5,60€
Ψωμάκι Bagel με παπαρουνόσπορο, τυρί κρέμα, προσούτο, ρόκα 

Chicken Tortilla  ............................................................................................... 7,40€
Φύλλο τορτίγιας με κοτόπουλο, sour cream, μαρούλι, ντομάτα, cheddar και μπέικον

Pastrami Sandwich  ....................................................................................... 6,90€
Βιεννέζικη μπαγκέτα, παστράμι, cheddar, ρόκα, ντομάτα και πιπερόμελο

Classic Club  ........................................................................................................ 8,80€
Club Sandwich με φιλέτο κοτόπουλου, μπέικον, ντομάτα, ζαμπόν, μαγιονέζα, edam
και μαρούλι. Σερβίρεται με πατάτες τηγανητές

Salmon Club  ...................................................................................................... 9,60€
Club Sandwich σε μαύρο ψωμί με καπνιστό σολομό*, 
ντομάτα, αγγούρι και sour cream. Σερβίρεται με σαλάτα

Πατάτες Τηγανητές / με cheddar και μπέικον ................... 3,80€ / 4,80€

• Αγορανομικός υπεύθυνος: Κτενόπουλος Μιχάλης.
• Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις ΦΠΑ 13%, ΦΠΑ 24%
• Το κατάστημα υποχρεούται να έχει έντυπα δελτία παραπόνων σε εμφανή θέση στην έξοδο, για διατύπωση παραπόνων.
• Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη ή τιμολόγιο).
• *Κατεψυγμένο προϊόν.

Παρακαλώ απευθυνθείτε στο προσωπικό μας για τυχόν αλλεργίες.


