menu

s u s h i

| σούσι

starters | ορεκτικά
salmon tartare
salmon with cucumber, chives, marinated salmon brik, crispy rice leaves,
spicy mayo & spicy oyster sauce
σολομός με αγγούρι, σχοινόπρασο, μαριναρισμένο μπρικ σολομού,
τραγανά φύλλα ρυζιού, πικάντικη μαγιονέζα & πικάντικη σάλτσα στρειδιών

tuna tartare
tuna with cucumber, chives, marinated salmon brik, crispy rice leaves,
spicy mayo & spicy oyster sauce
τόνος με αγγούρι, σχοινόπρασο, μαριναρισμένο μπρικ σολομού,
τραγανά φύλλα ρυζιού, πικάντικη μαγιονέζα & πικάντικη σάλτσα στρειδιών

seabass ceviche
sea bass marinated in tiger’s milk, mango, onion, corn, chili,
Peruvian potato chips, sweet potato purée & coriander oil
λαυράκι μαριναρισμένο σε γάλα τίγρης, μάνγκο, κρεμμύδι,
καλαμπόκι, τσίλι, τσιπς περουβιανής πατάτας, πουρές γλυκοπατάτας
& λάδι κόλιανδρου

tuna tataki
tuna with tsuma mix salad, shisho leaf, crispy shallots & yuzu truffle sauce
τόνος με ανάμεικτη σαλάτα τσούμα, φύλλο σίσο, τραγανά κρεμμυδάκια
& σάλτσα τρούφας γιούζου

hosomaki
6 pcs | τεµ.

kappa maki roll

cucumber | αγγούρι

avo maki roll

avocado | αβοκάντο

tekka maki roll
tuna | τόνος

shake maki roll

salmon | σολομός

uramaki inside-out
8 pcs | τεµ.

veggie roll

avocado, cucumber, sesame | αβοκάντο, αγγούρι, σουσάμι

ebi tempura
shrimp* tempura, asparagus, sesame, wasabi mayo, wasabi tobiko*
γαρίδα* tempura, σπαράγγι, σουσάμι, ουασάμπι μαγιονέζα,
ουασάμπι τομπίκο*

california crab
crab meat*, avocado, cucumber, yuzu mayo, yuzu tobiko*
καβούρι*, αβοκάντο, αγγούρι, γιούζου μαγιονέζα, γιούζου τομπίκο*

special rolls
8 pcs | τεµ.

mexican roll
avocado, cucumber, cream cheese, topped with scorched
salmon mousse, guacamole, teriyaki sauce, crispy nachos
αβοκάντο, αγγούρι, κρέμα τυριού, επικάλυψη από καψαλισμένη
μους σολομού, γουακαμόλε, σάλτσα τεριγιάκι, τραγανά νάτσος

tokyo roll
shrimp* tempura, avocado, topped with spicy tuna mousse,
spicy mayo, teriyaki sauce
γαρίδα* τεμπούρα, αβοκάντο, επικάλυψη από μους πικάντικου τόνου,
πικάντικη μαγιονέζα, σάλτσα τεριγιάκι

– ng roll (hosomaki)
blue do
fried roll with panko, crab*, avocado, cucumber, chives,
tuna tartare, spicy mayo, teriyaki sauce, wasabi tobiko*
τηγανητό ρολό με πάνκο, καβούρι*, αβοκάντο, αγγούρι,
σχοινόπρασο, ταρτάρ τόνου, πικάντικη μαγιονέζα, σάλτσα τεριγιάκι,
ουασάμπι τομπίκο*

ceviche roll
sea bass, cucumber, yuzu tobiko*, tiger’s milk, guacamole, chili,
chives, Peruvian potato chips
λαυράκι, αγγούρι, γιούζου τομπίκο*, γάλα τίγρης, γουακαμόλε,
τσίλι, σχοινόπρασο, τσιπς περουβιανής πατάτας

rocket roll (hosomaki)
shitake mushroom and red peppers sautéed, rocket lettuce,
tofu truffle sauce
μανιτάρια σιτάκι και κόκκινη πιπεριά σοτέ, ρόκα,
σάλτσα τρούφας τόφου

nigiri & sashimi (2 pcs|τεμ.)
salmon, tuna, sea bass & fish of the day - raw or scorched
σολομός, τόνος, λαυράκι & ψάρια ημέρας - ωμά ή καψαλισμένα

r a m e n

| ράμεν

Ramen with 5 spice duck* & chicken broth
Ράμεν με πάπια* με 5 μπαχαρικά & ζωμό κοτόπουλου
Ramen with marinated vegetables & vegetable broth
Ράμεν με μαριναρισμένα λαχανικά & ζωμό λαχανικών

s a la ds

| σαλάτες

Salad with noodles, chicken fillet*, coriander & sweet chili sauce
Σαλάτα με νουντλς, φιλέτο κοτόπουλο*, κόλιανδρο
& γλυκιά σάλτσα με τσίλι

s ta r te rs

| ορεκτικά

Tsukune japanese chicken* meatballs with soy glaze & sesame
Ιαπωνικοί κεφτέδες κοτόπουλου* τσουκούνε
με γλάσο σόγιας & σουσάμι
Shrimp* with panko & dip trilogy
(wasabi mayo - yakiniku sauce - soy)
Γαρίδες* με πάνκο & τριλογία ντιπ
(μαγιονέζα ουασάμπι - σάλτσα γιακινίκου - σόγια)
Shrimp* dumplings in fish broth & chives
Ντάμπλινγκς γαρίδας* σε ζωμό ψαριού & σχοινόπρασο
Vegetable spring rolls with sweet chili sauce
Ανοιξιάτικα ρολά λαχανικών με γλυκιά σάλτσα με τσίλι

m a in

d i s h e s

| κυρίως

Baked salmon with miso eggplant & teriyaki sauce
Σολομός φούρνου με μελιτζάνα μίσο & σάλτσα τεριγιάκι
Crispy Beijing duck* with pies, vegetable sticks
& hoisin sauce with honey
Τραγανή πάπια* Πεκίνου με πίτες, λαχανικά
& σάλτσα χοϊσίν με μέλι
Shrimp* with coconut milk, spinach, curry, lime,
fresh coriander & ginger
Γαρίδες* με γάλα καρύδας, σπανάκι, κάρυ, μοσχολέμονο,
φρέσκο κόλιανδρο & τζίντζερ
Chicken fillet* with red curry, vegetables & coconut milk
Κοτόπουλο φιλέτο* με κόκκινο κάρυ, λαχανικά & γάλα καρύδας
Veal fillet* satay with three color peppers, onion,
curry, chili & honey
Μοσχαρίσιο φιλέτο γάλακτος* σατάι με πιπεριές,
κρεμμύδι, κάρυ, τσίλι & μέλι

s id e

d is h e s

| συνοδευτικά

Vegetable stir fry
Στιρ φράι λαχανικών
Fried rice with egg & vegetables
Τηγανητό ρύζι με αυγό & λαχανικά
Egg noodles
Νουντλς αυγού
Jasmine rice
Ρύζι γιασεμιού

d e s s e r ts
Banana katsu
Μπανάνα κατσού
Coconut rice pudding brûlée
Μπρουλέ με ρυζόγαλο καρύδας

| επιδόρπια

Below is the list of officially recognized food allergens.
If you have an allergy to any of the following, kindly inform our service team
so they can assure the safety of your meal:
cereal | crustaceans | eggs | fish | peanuts | soy | milk | nuts
celery | mustard | sesame | lupine | sulfites | mollusks
Items with * are frozen.
All prices are in euros and include 24% VAT & all legal taxes.
The shop is obligated to have printed documents, in a special case
beside the exit, for setting out any existing complaint.
Legally Responsible: Konstantinos Stroutzos
CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY
IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED

Παρακάτω θα βρείτε μία λίστα με τα αναγνωρισμένα αλλεργιογόνα.
Εάν έχετε αλλεργία σε κάποιο από αυτά, παρακαλούμε ενημερώστε τον σερβιτόρο σας
ώστε να διασφαλίσουμε την καταλληλότητα του γεύματός σας:
δημητριακά | καρκινοειδή | αυγά | ψάρια | αραχίδες | σόγια | γάλα | καρποί
σέλινο | μουστάρδα | σουσάμι | λούπινο | θειώδη | μαλάκια
Yλικά με * είναι κατεψυγμένα.
Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ
& όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις.
Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία διαμαρτυρίας σε ειδική θήκη
δίπλα στην έξοδο, για την διατύπωση οποιαδήποτε διαμαρτυρίας.
Αγορανομικός υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Στρούτζος
Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ
ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ

