
BREAKFAST
Πράσινη σαλάτα με ανθότυρο, τοματίνια, γραβιέρα,
φουντούκι και vinaigrette από βατόμουρα ....................................€ 9,00
Superfood bowl με γλυκοπατάτα, κινόα, baby
σπανάκι, μαύρη σταφίδα και cashews ...........................................€12,00

Open faced sandwich με αβοκάντο, τοματίνια και αυγά pochés ....€ 9,00
Croque monsieur με χοιρινή ωμοπλάτη, 
γραβιέρα και béchamel γιαούρτι ....................................................€ 7,00
Breakfast burrito με mashed αβοκάντο, κινόα, 
iceberg και sour cream ...................................................................€ 8,50
Scrambled eggs σε προζυμένιο ψωμί με παρμεζάνα 
και θυμαρίσιο μέλι ..........................................................................€ 8,00

Αυγά μάτια σε ψητές πατάτες με τομάτα και chorizo € 7,00

Ομελέτα με σπαράγγια, ανθότυρο και τοματίνια ...........................€ 8,50
Ομελέτα (3 αυγά) με υλικά επιλογής: 
ζαμπόν, γραβιέρα, κρεμμύδι, μανιτάρι, τομάτα, γαλοπούλα, πιπεριά, 
bacon ..............................................................................................€ 7,00

Pancakes με πραλίνα, μπανάνα και ξηρούς καρπούς ....................€ 8,00

Pancakes με σιρόπι σφενδάμου και βούτυρο ................................€ 7,50

Γιαούρτι με σπιτική granola και μέλι αρωματισμένο με κάρδαμο ....€ 5,50
Fruit bowl με γιαούρτι, ανανά, 
berries, μπανάνα, αμύγδαλο και maple syrup ................................€ 6,50
Καραμελωμένο τσουρέκι με cream cheese
και φρούτα του δάσους ..................................................................€ 7,50

SANDWICH
Bagel με καπνιστό σολομό, sour cream, 
αγγουράκι και βαλεριάνα ...............................................................€ 7,00

Tortilla wrap με bacon, edam, τομάτα και iceberg .........................€ 5,50
Club sandwich με μαύρο, προζυμένιο ψωμί, κοτόπουλο, 
bacon, αυγό, edam και χοιρινή ωμοπλάτη .......................................€10,00
Μπαγκετάκι ολικής με φρέσκια mozzarella, 
pesto, ρόκα και σαλάμι finocchiona ...............................................€ 7,00

JUICE
Μπανάνα, αβοκάντο, kale, γάλα καρύδας ......................................€ 5,50
Ανανάς, πορτοκάλι, ginger .............................................................€ 5,50
Βυσσινάδα (με σόδα ή χωρίς) .........................................................€ 4,00
Φράουλα, ροδάκινο, berries, γιαούρτι ...........................................€ 5,50
Μανταρινάδα (με σόδα ή χωρίς) .....................................................€ 4,00
Φυσικός χυμός πορτοκάλι ..............................................................€ 4,00
Λεμονάδα με ginger (με σόδα ή χωρίς) ..........................................€ 4,00

SOFT DRINK
Όλα τα αναψυκτικά 250ml .............................................................€ 3,50
Pink grapefruit soda 200ml ............................................................€ 5,00
Ginger beer 200ml .........................................................................€ 5,00
Gentlemen's Soda 200ml ...............................................................€ 5,00
Ξινό νερό Φλώρινας 250ml ............................................................€ 3,50
Monster / sugar free 330ml ............................................................€ 6,00
Eμφιαλωμένο νερό Αύρα 1lt ...........................................................€ 2,00

ΤΕΑ
Πράσινο με δυόσμο και ανανά ........................................................€ 4,00
Πράσινο με ginger και λεμόνι .........................................................€ 4,00
Πράσινο με γλυκόριζα, grapefruit, guarana και πικραλίδα ............€ 4,00
Matcha Tea latte .............................................................................€ 4,50
Ρόφημα με λουίζα, μέντα, μήλο, γλυκόριζα  
και αγριοτριανταφυλλιά .................................................................€ 4,00
Χαμομήλι ........................................................................................€ 3,50

MILKSHAKE
Εspresso με κρέμα γάλακτος και crumble ......................................  € 5,50
Cheese cake caramel ......................................................................  € 5,50
Φράουλα  ........................................................................................€ 4,50
Βανίλια ...........................................................................................€ 4,50
Σοκολάτα ........................................................................................€ 4,50

CHOCOLATE (Ζεστή ή Κρύα)

Γάλακτος, Μαύρη ή Λευκή ..............................................................€ 3,80
με σιρόπι: Βανίλια, Καραμέλα, Φουντούκι, Φράουλα .......................... + € 0,30

ICE ΤΕΑ
Πράσινο τσάι με ρόδι ......................................................................€ 4,00

@passepartoutcafe

COFFEE
Espresso ......................................................................................... € 2,60
Espresso doppio ............................................................................. € 3,80
Cappuccino .....................................................................................€ 4,00
Cappuccino doppio .........................................................................€ 5,00
Espresso freddo ..............................................................................€ 3,80
Cappuccino freddo .........................................................................€ 4,00
Latte (Κρύο ή Ζεστό) ..........................................................................€ 4,00
Καφές φίλτρου ................................................................................€ 3,60
Ελληνικός .......................................................................................€ 2,50
Ελληνικός διπλός .............................................................................€ 3,60
Irish coffee ......................................................................................€ 5,50

Decaf: + € 0,30

Γάλα επιλογής (soya, καρύδας ή αμυγδάλου) + 0,50 € / Σιρόπι σφένδαμου + 0,20 €

  Παρακαλώ ενημερώστε το σερβιτόρο σας για τυχόν αλλεργίες

Για όλα μας τα προϊόντα χρησιμοποιούμε παρθένο ελαιόλαδο, ενώ για τα τηγανητά χρησιμοποιείται σπορέλαιο. Τα κρέατα 
μας είναι φρεσκοκατεψυγμένα. Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό 

στοιχείο (απόδειξη).  Το κατάστημα διαθέτει υποχρεωτικά φύλλα διαμαρτυρίας για τους πελάτες σε ειδική θέση δίπλα στην 
έξοδο. Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις. Οι τιμές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.  

Αγορανομικός Υπεύθυνος: Τσάπαρης Ιωάννης


