
SUSHI BAR

L



ROLLS (8 ΤΕΜΆΧΙΆ | 8 PIECES)

Salmon uramaki  18
με σολομό, αβοκάντο, αγγούρι, καρότο, 
τυρί κρέμα και λευκό σουσάμι
with salmon, avocado, cucumber, carrot, 
cream cheese, and white sesame seeds

Beef  tartar 24
με αγγούρι, αβοκάντο, tempura flakes 
και σος tonkatsu
with cucumber, avocado, tempura flakes, 
and tonkatsu sauce

Spicy tuna 17
με τόνο, αγγούρι, μάνγκο, τραγανό κρεμμύδι, 
togarashi και πικάντικη μαγιονέζα
with tuna, cucumber, mango, crispy onion, 
togarashi, and spicy mayo

Vegetarian  14
με κινόα, αβοκάντο, μάνγκο, αγγούρι, καρότο, 
wakame και dressing κόκκινης πιπεριάς
with quinoa, avocado, mango, cucumber, carrot, 
wakame, and red peppers dressing

Shrimp tempura 16
με αβοκάντο, μάγκο, γλυκιά chilli μαγιονέζα 
και tempura flakes
with avocado, mango, sweet chilli mayo, 
and tempura flakes

Crab 24
με αβοκάντο, μαγιονέζα wasabi, κόκκινο massago 
και τραγανό κρεμμύδι
Crab meat, avocado, wasabi mayo, red massago, 
and crispy onion

Crunchy deep fried salmon  19
με tempura, αβοκάντο, μάνγκο, κρέμα yuzu 
kosho, σος teriyaki και ikura
with tempura, avocado, mango, yuzu kosho cream, 
teriyaki sauce, ikura

Unagi - tuna 22
με τόνο, αβοκάντο, ραπανάκι, teriyaki 
και σος μάνγκο
with tuna, avocado, radish, teriyaki, 
mango sauce



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. 
Άγορανομικός Υπεύθυνος: Μαρία Πατσατζόγλου.
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: Μaria Patsatzoglou.

NIGIRI (2 ΤΕΜΆΧΙΆ | 2 PIECES)

Λεπτές φέτες ωμού ψαριού πάνω σε ρύζι sushi 
Thin slices of  raw fish on top of  sushi rice 

Salmon nigiri / Nigiri σολομού  8

Tuna nigiri / Nigiri τόνου 9

Eel nigiri / Nigiri χέλι 9




