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You are kindly
requested to inform
us of any allergies
Prices include all
taxes

URAMAKI SUSHI (8 PCS / 8 ΚΟΜΜΑΤΙΑ)
INSIDE OUT ROLLS | ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΡΥΖΙ

Παρακαλούμε όπως
μας ενημερώσετε για
τυχόν αλλεργίες
Οι τιμές
συμπεριλαμβάνουν
όλους τους φόρους

fresh crab, japanese mayo, avocado, cucumber, crunchy nori
καβούρι, αβοκάντο, αγγουράκι, μαγιονέζα, τραγανά φύκια

CALIFORNIA

TRUFFLE SALMON

€ 17.70

€ 16.90

salmon, avocado, cucumber, chives, sesame seeds, truﬄe
σολωμός, αβοκάντο, αγγουράκι, σχοινόπρασο, σουσάμι, τρούφα

SPICY TUNA

€ 14.70

spicy mayo, chives, tempura ﬂakes
πικάντικη μαγιονέζα, σχοινόπρασο, νιφάδες tempura

SPICY SALMON

€ 14.20

spicy mayo, tempura ﬂakes, chives, asparagus
πικάντικη μαγιονέζα, νιφάδες tempura, σχοινόπρασο, σπαράγγια

WASABI TUNA

€ 17.90

tuna loin, wasabi, cucumber, avocado, nikiri sauce
τόνος, wasabi, αγγουράκι, αβοκάντο, σάλτσα nikiri

EBI TEMPURA

€ 15.50

tempura prawn, asparagus, spicy mayo
γαρίδα tempura, σπαράγγια, πικάντικη μαγιονέζα

BEEF & PHILLY

€ 18.70

beef teriyaki, cream cheese, asparagus
βοδινό, teriyaki, κρεμώδες τυρί, σπαράγγια

SPIDER ROLL

€ 19.80

soﬅ shell crab, asparagus, spicy mayo
καβούρι από μαλακό κέλυφος, σπαράγγια, πικάντικη μαγιονέζα

VEGI MAKI

€ 11.20

avocado, fresh vegetables, spicy jalapeno dressing
αβοκάντο, φρέσκα λαχανικά, πικάντικο σως

DO CRISPY SUSHI BITES (8 PCS / 8 ΚΟΜΜΑΤΙΑ)
CRISPY SUSHI RICE WITH TOPPINGS
ΤΗΓΑΝΗΤΟ ΡΥΖΙ ΣΟΥΣΙ ΜΕ ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΕΣ
TRUFFLE SALMON
ΣΟΛΩΜΟΣ ΜΕ ΛΑΔΙ ΤΡΟΥΦΑΣ

€ 14.70

SPICY TUNA
ΠΙΚΑΝΤΙΚΟΣ ΤΟΝΟΣ

€ 15.90

WASABI CRAB
ΚΑΒΟΥΡΙ ΜΕ WASABI

€ 15.40

FOIE GRAS & MISO
ΣΥΚΩΤΙ ΠΑΠΙΑΣ ME MISO

€ 17.70

TUNA BELLY & CHIVE
ΚΟΙΛΙΑ ΤΟΝΟΥ KAI ΣΧΟΙΝΟΠΡΑΣΟ

€ 19.90
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NIGIRI SUSHI (8 PCS / 8 ΚΟΜΜΑΤΙΑ)

A slice of raw ﬁsh with wasabi over sushi rice
λεπτή φέτα ωμού ψαριού με wasabi πάνω από ρύζι sushi

TUNA
ΤΟΝΟΣ

€ 21.00

SALMON
ΣΟΛΩΜΟΣ

€ 18.00

TORCHED TORO TUNA BELLY WITH NIKIRI SAUCE
ΚΟΙΛΙΑ ΤΟΝΟΥ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ NIKIRI
€ 35.00
TORCHED SALMON BELLY WITH TRUFFLE OIL
ΚΟΙΛΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ ΜΕ ΛΑΔΙ ΤΡΟΥΦΑΣ
€ 24.00

PROLOGUE
EDAMAME

€ 4.90

soya beans with salt OR spicy sauce
φασόλια σόγιας με αλάτι ή πικάντικη σάλτσα

GOMA WAKAME SALAD

€ 11.70

baby greens, wakame, carrot, radish, cucumber, sesame dressing
aνάμεικτη σαλάτα, φύκι, καρότο, ραπανάκι, αγγουράκι, σουσάμι

SEAFOOD SALAD

€ 21.90

prawn, crab, calamari, baby greens, wakame, carrot, radish,
avocado, cucumber, sesame dressing
γαρίδα, καβούρι, καλαμάρι, ανάμεικτη σαλατα, φύκι, καρότο,
ραπανάκι, avocado, αγγουράκι, σουσάμι σάλτσα

TUNA TATAKI

€ 27.70

almond ﬂakes & ponzu jelly
αμύγδαλο και ζελέ ponzu

SALMON TATAKI

€ 23.90

sesame, almond ﬂakes, mushroom, chili & ginger soya dressing
σουσάμι, αμύγδαλο, μανιτάρι, τσίλι και τζίντζερ σάλτσα

SALMON CARPACCIO

€ 15.70

avocado & wasabi mousse, ponzu sauce
σολομό, μους αβοκάντο & wasabi, ponzu

TUNA TARTARE

€ 17.80

olive oil, ponzu sauce, chives, avocado mousse
ελαιόλαδο, σάλτσα ponzu, σχοινόπρασο, μους αβοκάντο

TRUFFLE TORO PIZZA

€ 29.90

thinly sliced tuna belly, truﬄe mayo, spanish oinion & chives
λεπτές φέτες τόνου, μαγιονέζα τρούφας, κρεμμύδι, σχοινόπρασο

FRIED CALAMARI

€ 11.70

sweet chili sauce - γλυκιά σάλτσα τσίλι

TEMPURA PRAWNS (6 PCS)

€ 17.40

dashi sauce - σάλτσα dashi

KOREAN FRIED CHICKEN
chicken thigh, Korean chili, ginger, garlic, sesame
κοτόπουλο, Κορεάτικο τσίλι, τζίντζερ, σκόρδο, σουσάμι

€ 14.90

