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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

Απνιαύζηε ην Brunch ζαο θάζε Σάββαην ζην Public Café 

ζηνλ 5ν όξνθν ηνπ Public Σπληάγκαηνο!  
 

 Η λέα ηάζε κε ηα αβγά benedict, ηα pancakes θαη ηα mini sandwich πνπ 

θέξλεη ηε Νέα Υόξθε ζην ηξαπέδη ησλ Αζελαίσλ νλνκάδεηαη brunch 

θαη ζαο πεξηκέλεη ζην Public Café Σπληάγκαηνο! Με ηελ πην όκνξθε ζέα 

ηεο Αζήλαο, ην Public Café ζηνλ 5ν όξνθν ηνπ Public Σπληάγκαηνο ζαο 

πξνζθαιεί θάζε Σάββαην λα απνιαύζεηε έλα ρνξηαζηηθό brunch. 

 

Καθέο θίιηξνπ, ςσκί, βνύηπξν, κέιη, καξκειάδεο, scrambled eggs, 

ινπθάληθα Φξαλθθνύξηεο, πίηα εκέξαο, γηανύξηη θαη θξνύηα, θέηθ γιπθό 

θαη θέηθ αικπξό, θξνπαζάλ βνπηύξνπ, θξνπαζάλ ζνθνιάηαο θαη κάθηλ 

βαλίιηα- ζνθνιάηα, είλαη όια όζα ζα απνιαύζεηε εάλ επηιέμεηε ην 

brunch Buffet ην νπνίν θνζηίδεη κόλν 12 επξώ!  

 

Εάλ από ηελ άιιε πξνηηκάηε λα αξθεζηείηε κόλν ζε έλα πηάην, ην  κελνύ 

πεξηιακβάλεη επξεκαηηθέο γεύζεηο αιιά θαη θιαζζηθά brunch πηάηα πνπ ζα 

ηθαλνπνηήζνπλ θαη ηνπο πην απαηηεηηθνύο! 

 

Ξεθηλήζηε ην γεύκα ζαο κε απνιαπζηηθά νξεθηηθά: κπξνπζθέηα κε θξέκα 

ηπξηνύ, prosciutto, ληνκάηα καξηλέ θαη ιάδη ηξνύθαο θαη Chilly con carne 

street tacos είλαη κόλν κεξηθέο από ηηο επηινγέο ζαο! Σπλερίζηε κε κηα 

πινύζηα ζαιάηα Caesar’s, κηα ζαιάηα κε ξόδη, μπλόκειν θαη ραινύκη ζράξαο 

ή κηα επηινγή γηα εθιεθηηθνύο ρνξηνθάγνπο όπσο ε Quinoa κε βαιεξηάλα, 

αγγνύξη, θξέζθν θξεκκύδη, crispy prosciutto θαη vinegraite από πνξηνθάιη 

θαη ginger!  

 

Γηα ην θπξίσο γεύκα ζαο επηιέμηε έλα από ηα ρνξηαζηηθά burgers ή ηα 

sandwiches: Old Fashioned Cheeseburger κε ηπξί cheddar, καξνύιη, pickled 

mayo θαη κνπζηάξδα, Brooklyn Tower κε ηπξί cheddar, καγηνλέδα, ληνκάηα, 

καξνύιη, ζάιηζα ληνκάηαο,onion rings, ηεγαληηό αβγό θαη θξέζθηεο 

ηεγαληηέο παηάηεο ή ην The monster κε δηπιό κπηθηέθη, ηεηξαπιό ηπξί 

cheddar, δηπιό bacon, ληνκάηα, καξνύιη, καγηνλέδα, κνπζηάξδα, ηεγαληηά 

θξεκκύδηα θαη vachos είλαη κόλν κεξηθέο από ηηο ζπλαξπαζηηθέο γεύζεηο πνπ 

ζα δνθηκάζεηε! 
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Κη αλ γηα εζάο ην brunch είλαη ζπλώλπκν ησλ πηάησλ κε απγά, ζην Public 

Café ζαο πεξηκέλνπλ ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο: απγά benedict κε ζνισκό ή 

prosciutto θαη sauce hollandaise, απγά ηεγαληηά θαη κπέηθνλ, νκειέηα, croque 

monsieur, French toast κε θαλέια θαη maple syrup είλαη κόλν κεξηθέο 

επηινγέο!  

 

Σπλνδεύζηε ην brunch ζαο κε έλαλ κπξσδάην θξεζθνθνκκέλν δεζηό ή 

θξύν θαθέ, έλα δεζηό ηζάη ή αθέςεκα, κηα δεζηή ή θξύα ιαρηαξηζηή 

ζνθνιάηα ξόθεκα, έλα θξνπηέλην smoothie ή έλα πνηήξη θξαζί 

απνιακβάλνληαο ηε ζέα ηεο πιαηείαο Σπληάγκαηνο θαη είλαη ζίγνπξν πσο 

ζα μαλαέξζεηε! 

 

Τν Public Café κε ηνλ κνληέξλν, θσηεηλό θαη όκνξθν ρώξν ηνπ θαζώο θαη 

κε ην ρνξηαζηηθό κελνύ ηνπ είλαη ην απόιπην meeting point ζηελ θαξδηά 

ηεο Αζήλαο, ζηνλ 5ν όξνθν ηνπ θαηαζηήκαηνο Public ζην Σύληαγκα! Τν 

brunch ζεξβίξεηαη θάζε Σάββαην από ηηο 11.00 έσο ηηο 17.00 θαη 

αλακέλεηαη λα γίλεη talk of the town! 

 

Public Café 

Καξαγηώξγε Σεξβίαο 1 – Πι. Σπληάγκαηνο 

Τειέθσλν:  210 3239101  

Αλνηρηά από ηηο 9 ην πξσί κέρξη ηηο 11 ην βξάδπ. 


