


avra imperial maki
8 τεμάχια / pieces

Avra sushi futomaki 
(σολομός, καβούρι | salmon, crab) 

casual maki rolls
6 τεμάχια / pieces

Crazy maki 
(γαρίδα, αβοκάντο, αγγούρι, σουσάμι | shrimp, avocado, cucumber, sesame) 

Spicy tuna maki 
(τόνος, τζίντζερ | tuna, ginger) 

Spicy sake maki 
(σολομός, τζίντζερ | salmon, ginger) 

Boston roll 
(γαρίδα, αγγούρι | shrimp, cucumber) 

Ikura maki  
(σολομός, μπρικ, αβοκάντο | salmon, salmon roe, avocado) 

Hokkai maki  
(σολομός, αγγούρι | salmon, cucumber) 

Tekka maki 
(τόνος | tuna) 

Lobster roll 
(αστακός, αγγούρι | lobster, cucumber) 

Philadelphia maki  
(σολομός, τυρί Φιλαδέλφεια | salmon, Philadelphia cheese) 

Sweet & spicy salmon roll 
(σολομός, τομπίκο, αβοκάντο, σε φύλλο σόγιας |  

salmon, tobiko, avocado, in soy paper) 

California roll 
(καβούρι, αγγούρι, αβοκάντο | crab, cucumber, avocado) 

Special California roll 
(καβούρι, αγγούρι, αβοκάντο, τομπίκο | crab, cucumber, avocado, tobiko) 

Dynamite California roll 
(καβούρι, αγγούρι, αβοκάντο, ουασάμπι τομπίκο |  

crab, cucumber, avocado, wasabi tobiko) 



vegetarian maki rolls
6 τεμάχια / pieces

Avocado roll  
(αβοκάντο | avocado)  

Vegetables deluxe  
(λαχανικών | vegetables) 

tempura maki rolls
6 τεμάχια / pieces 

White maki  
(γαρίδα, τυρί Φιλαδέλφεια | shrimp, Philadelphia cheese) 

Dragon roll  
(γαρίδα, αβοκάντο, ουασάμπι sauce | shrimp, avocado, wasabi sauce) 

Special shrimp tempura roll  
(γαρίδα, αβοκάντο, τομπίκο, καυτερή σος τεριγιάκι, σε φύλλο σόγιας |  

shrimp, avocado, tobiko, spicy teriyaki sauce, in soy paper) 

Spider maki  
(γαρίδα, τομπίκο, ουασάμπι τομπίκο, σος τεριγιάκι |  

shrimp, tobiko, wasabi tobiko, teriyaki sauce) 

Sea bass tempura roll  
(λαβράκι, τομπίκο, πικάντικη σος, σε φύλλο σόγιας |  

sea bass, tobiko, spicy sauce, in soy paper) 

casual temaki
2 τεμάχια / pieces 

Shrimp temaki 
(χωνάκι από φύκι, γαρίδα, αγγούρι | seaweed cone, shrimp, cucumber) 

Salmon temaki 
(χωνάκι από φύκι, σολομός, αγγούρι | seaweed cone, salmon, cucumber) 

Tuna temaki 
(χωνάκι από φύκι, τόνος, αγγούρι | seaweed cone, tuna, cucumber)  



new style sashimi 
6 τεμάχια / pieces 

Sake 
(σολομός, ελαιόλαδο, λεμόνι, σόγια | salmon, olive oil, lemon, soy) 

Maguro 
(τόνος, ελαιόλαδο, λεμόνι, σόγια | tuna, olive oil, lemon, soy) 

tartare

Tuna avocado  
(τόνος, αβοκάντο, λάιμ, σόγια, σχοινόπρασο | tuna, avocado, lime, soy, chive) 

Salmon  
(σολομός, σόγια, λεμόνι, άνηθος | salmon, soy, lemon, dill) 

Sea bass 
(λαβράκι, σόγια, τζίντζερ, ελαιόλαδο, λεμόνι |  

sea bass, soy, ginger, olive oil, lemon)  

nigiri or sashimi 
2 τεμάχια / pieces 

Sake 
(σολομός | salmon) 

Maguro  
(τόνος | tuna) 

Ikura 
(μπρικ | salmon roe)  

Suzuki  
(λαβράκι | sea bass) 



avra family set 
28 τεμάχια / pieces

Crazy maki (γαρίδα, αβοκάντο, αγγούρι, σουσάμι |  

shrimp, avocado, cucumber, sesame) 6 τεμ./pieces 
Spicy tuna maki (τόνος, τζίντζερ | tuna, ginger) 6 τεμ./pieces 
Philadelphia maki (σολομός, τυρί Φιλαδέλφεια |  

salmon, Philadelphia cheese) 6 τεμ./pieces 
Special California roll (καβούρι, αγγούρι, αβοκάντο, τομπίκο |  

crab, cucumber, avocado, tobiko) 6 τεμ./pieces 
Sashimi sake (σολομός | salmon) 2 τεμ./pieces 
Sashimi maguro (τόνος | tuna) 2 τεμ./pieces 

avra premium set 
20 τεμάχια / pieces

Dragon roll (γαρίδα, αβοκάντο, ουασάμπι σος |  

shrimp, avocado, wasabi sauce) 6 τεμ./pieces 
Hokkai maki (σολομός, αγγούρι | salmon, cucumber) 6 τεμ./pieces 
Salmon temaki (χωνάκι από φύκι, σολομός, αγγούρι |  

seaweed cone, salmon, cucumber) 2 τεμ./pieces 
Tekka maki (τόνος | tuna) 6 τεμ./pieces 

avra mini set 
14 τεμάχια / pieces

Boston roll (γαρίδα, αγγούρι | shrimp, cucumber) 6 τεμ./pieces 
California roll (καβούρι, αγγούρι, αβοκάντο | crab, cucumber, avocado) 6 τεμ./pieces 
Tuna temaki (χωνάκι από φύκι, τόνος, αγγούρι |  

seaweed cone, tuna, cucumber) 1 τεμ./piece 
Salmon temaki (χωνάκι από φύκι, σολομός, αγγούρι |  

seaweed cone, salmon, cucumber) 1 τεμ./piece 

avra gourmet set

Lobster roll (αστακός, αγγούρι | lobster, cucumber) 6 τεμ./pieces 

Salmon tartare (σολομός, σόγια, λεμόνι, άνηθος | salmon, soy, lemon, dill) 
Special shrimp tempura roll  
(γαρίδα, αβοκάντο, τομπίκο, καυτερή σος τεριγιάκι, σε φύλλο σόγιας |  

shrimp, avocado, tobiko, spicy teriyaki sauce, in soy paper) 6 τεμ./pieces 
Nigiri sake (σολομός | salmon) 2 τεμ./pieces  
Nigiri maguro (τόνος | tuna) 2 τεμ./pieces 



Ποικιλία ορεκτικών για δύο άτομα 
Ανοιξιάτικα ρολά με λαχανικά (Κίνα) 
Dumplings τηγανητά (Κίνα), Γαρίδες τεμπούρα (Ιαπωνία) 
Γουόν τον με τυρί και θαλασσινά (Πολυνησία) 
Mix of starters for two persons 
Vegetable spring rolls (China),  
Fried dumplings (China), Prawn tempura (Japan) 
Won ton with cheese and seafood (Polynesia) 

Ανοιξιάτικα ρολά με λαχανικά (Κίνα) 
Vegetable spring rolls (China) 

Κοτόπουλο τεριγιάκι (Ιαπωνία) 
Chicken teriyaki (Japan) 

Γαρίδες τεμπούρα (Ιαπωνία) 
Prawn tempura (Japan) 

Γουόν τον με τυρί και θαλασσινά (Πολυνησία) 
Won ton with cheese and seafood (Polynesia) 

Τηγανητές γαρίδες με σουσάμι (Κίνα) 
Fried prawns with sesame (China) 

Σουβλάκι σατάι στη σχάρα, με μοσχάρι και κοτόπουλο (Ταϊλάνδη) 
Skewered and grilled satay, with veal and chicken (Thailand) 



Σαλάτα με φρέσκο φύκι (Ιαπωνία) 
Fresh seaweed salad (Japan) 

Σαλάτα με γαρίδες τηγανητές, μαρούλι και σάλτσα μουστάρδας (Κίνα) 
Salad with fried shrimps, lettuce and mustard sauce (China) 

Σαλάτα με ανανά, κοτόπουλο, καρότο,  
κινέζικο λάχανο και ντρέσινγκ από γλυκό τσίλι (Κίνα) 
Salad with pineapple, chicken, carrot,  
Chinese cabbage and sweet chili dressing (China) 

Σαλάτα Edamame με φασολάκια σόγιας στον ατμό και αλάτι (Ιαπωνία) 
Edamame salad with steamed soy beans and salt (Japan) 

Σούπα καλαμποκιού με κοτόπουλο (Κίνα) 
Chicken-corn soup (China) 

Σούπα γαρίδας τoμ γιαμ (Ταϊλάνδη) 
Tom yum soup with shrimp (Thailand) 

Σούπα πικάντικη και ξινή με λαχανικά (Πολυνησία) 
Hot and sour soup with vegetables (Polynesia) 

Σούπα γουόν τον (Κίνα) 
Won ton soup (China) 



Γαρίδες γιακιτόρι ψημένες στη σχάρα με σάλτσα τεριγιάκι (Ιαπωνία) 
Grilled prawn yakitori with teriyaki sauce (Japan) 

Σολομός στο φούρνο με σάλτσα τεριγιάκι  
και λαχανικά τεμπούρα (Ιαπωνία) 
Salmon baked in the oven with teriyaki sauce  
and vegetables (Japan) 

Γαρίδες Πατάγια με τσίλι και σκόρδο (Ταϊλάνδη) 
Pattaya prawns with chili and garlic (Thailand) 

Kοτόπουλο με λαχανικά, αρωματισμένο με κόκκινο κάρυ  
και γάλα καρύδας (Ταϊλάνδη) 
Chicken with vegetables, flavored with red curry  
and coconut milk (Thailand) 

Κοτόπουλο με κάσιους (Πολυνησία) 
Chicken with cashews (Polynesia) 

Κοτόπουλο με γλυκόξινη σάλτσα (Κίνα) 
Sweet and sour chicken (China) 

Yu xiang χοιρινό με μπαμπού, κρεμμύδι,  
καρότο και κινέζικο μαϊντανό (Κίνα) 
Yu xiang pork with bamboo shoots, onion,  
carrot and Chinese parsley (China) 

Τραγανή αρωματική πάπια Πεκίνου (Κίνα) 
Crispy aromatic Peking duck (China) 

Μοσχαρίσιο φιλέτο σιτσουάν με πιπερόριζα, πιπεριές τρικολόρε  
και σάλτσα τσίλι (Κίνα) 
Sichuan veal fillet with gignger, three color peppers and chili (China) 

Mοσχαρίσιο φιλέτο με τραγανά λαχανικά και σαλάτα μίσο (Ιαπωνία) 
Veal fillet with crispy vegetables and miso salad (Japan) 



Τηγανητό παγωτό (βανίλια ή σοκολάτα) 
Fried ice cream (vanilla or chocolate) 

Ρύζι στον ατμό με φιλέτο κοτόπουλο και γλυκόξινη σάλτσα 
Steamed rice with chicken fillet and sweet-sour sauce 

Φιλέτο κοτόπουλο με νούντλς αυγού 
Chicken fillet with egg noodles 

Τηγανητά μπαλάκια ρυζιού και λαχανικά τεμπούρα 
Fried rice balls and tempura vegetables 

Τηγανητό ρύζι με λαχανικά και μοσχαρίσιο φιλέτο 
Fried rice with vegetables and veal 

Τηγανητό ρύζι με λαχανικά 
Fried rice with vegetables 

Τηγανητό ρύζι με αυγό, κοτόπουλο, λαχανικά και κάρυ 
Fried rice with egg, chicken, vegetables and curry 

Ρύζι ατμού 
Steamed rice 

Νουντλς με λαχανικά 
Noodles with vegetables 

Ούντον νουντλς με γαρίδες, καβούρι και λαχανικά 
Udon noodles with prawns, crab meat and vegetables 

Ανάμεικτα λαχανικά με Ταϊλανδέζικη σάλτσα 
Mixed vegetables with Thai sauce 




