Drinks & Bites

Bites

Πικάντικα Edamame / Spicy Edamame*
με kimchi σος
with kimchi sauce

8

Σαλάτα Wakame / Wakame Salad*
με καρότο και σησαμέλαιο
with carrot and sesame oil

10

Φαλάφελ Κολοκυθιού / Zucchini Falafel
με τραγανή λαδόπιτα
with crispy pie with oil

10

Μπάο Μπαν / Bao Bun Sliders
1 τμχ. / 1 pc 6
με μοσχαρίσιο μπιφτέκι και tonkatsu σος
with beef burger and tonkatsu sauce
Flat Bread
12
με ρόκα, προσούτο, μοτσαρέλα και σάλτσα ντομάτας
with rocket salad, prosciutto, mozzarella and tomato sauce

Chimichanga
με pulled beef, πουρέ αβοκάντο και pico de gallo
with pulled beef, avocado puree and pico de gallo

12

Λαβράκι Tiradito / Tiradito Sea bass
19
με πορτοκάλι, σαγκουίνι, φρέσκο αχινό
και λάδι κόλιανδρου
with orange, sanguine, fresh sea urchin and coriander oil

URAMAKI ROLLS

μεσαία rolls τυλιγμένα με ρύζι
medium rolls wrapped with rice outside
Γαρίδες Τεμπούρα / Shrimp Tempura		
με αβοκάντο, μάνγκο, γλυκιά chilli μαγιονέζα
και tempura flakes
with avocado, mango, sweet chilli mayo and tempura
flakes

16

Πικάντικος Τόνος / Spicy Tuna
15
με τόνο, αγγούρι, μάνγκο, κρεμμύδι, togarashi
και πικάντικη μαγιονέζα
with tuna, cucumber, mango, onion leaves, togarashi
and spicy mayo

Σολομός Uramaki / Salmon Uramaki
με σολομό, αβοκάντο, τυρί κρέμα και λευκό σουσάμι
with salmon, avocado, cream cheese and white
sesame seeds

14

Vegetarian Roll
με αβοκάντο, αγγούρι, καρότο, iceberg
και λευκό σουσάμι
with avocado, cucumber, carrot, iceberg
and white sesame seeds

12

* Kατεψυγμένο | Frozen Χωρίς γλουτένη | Gluten free
Χωρίς λακτόζη | Lactose free
Χωρίς ξηρούς καρπούς | Nut free
Χωρίς ζάχαρη | Sugar free
Vegetarian
Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ (€). Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις χρεώσεις & τους φόρους
(δημοτικός φόρος 0,5%, φαγητό 13%, αλκοολούχα ποτά 24%). Για το μαγείρεμα και τα ντρέσινγκ
χρησιμοποιούμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και για το τηγάνισμα ηλιέλαιο. Παρακαλούμε
ενημερώστε μας για τυχόν τροφικές αλλεργίες ή δυσανεξίες. Το μενού είναι πιθανό να περιέχει ίχνη
από αλλεργιογόνες ουσίες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν αλλεργία ή δυσανεξία. O καταναλωτής
δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη ή
τιμολόγιο). Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε ειδική θέση δίπλα στην έξοδο για
τη διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας. Αγορανομικός Υπεύθυνος: Δημήτρης Ρουσσόπουλος.
All prices are in euros (€). Prices include all charges & taxes (municipal tax 0,5%, food 13%, alcoholic
drinks 24%). For cooking and dressings we use extra virgin olive oil. For frying we use sunflower oil.
Please inform us if you have any food allergies or intolerances. The menu may contain traces of
allergenic substances that may trigger allergies or intolerances. Τhe consumer is not obliged to
pay if the notice of payment has not been received (receipt or invoice). The establishment must be
equipped with printed forms, placed in a specified location next to the exit, for the reporting of any
complaints. Registered Manager: Dimitris Roussopoulos.

