set menu

επιλέξτε ένα συνοδευτικό + ένα κυρίως πιάτο

συνοδευτικά
11101 |

yasai gyoza

συνοδευτικό
+ κυρίως πιάτο

από

€11.90

(vg)

πέντε νόστιμα dumplings, με γέμιση λαχανικών. σερβίρονται ελαφρά ψημένα
σε ζεστή πλάκα με συνοδευτική σάλτσα
11104 |

edamame

11107 |

goma wakame salad (vg)

(vg)

πράσινα φασολάκια σόγιας στον ατμό. διαλέξτε για γεύση σκέτο αλάτι ή τσίλι σκόρδο και αλάτι
τριμμένο καρότο, ρέβα και φύκια goma wakame. γαρνίρεται με ανάμεικτους σπόρους σουσαμιού
105 |

bang bang cauliflower (v)

τραγανό κουνουπίδι στο wok με σάλτσα firecracker και κόκκινα και πράσινα κρεμμυδάκια.
γαρνίρεται με φρέσκο τζίντζερ
98 |

vegetable spring rolls (v)

σπιτικά ρολά με ψιλοκομμένο λάχανο, καρότο, κρεμμύδι, φασόλια και σάλτσα σόγιας.
σερβίρονται με γλυκιά σάλτσα chilli

κυρίως πιάτα
72 |

yasai katsu curry (v)

λαχανικά, παναρισμένα με φρυγανιά panko, σερβιρισμένα με ελαφρά πικάντικη σάλτσα κάρυ και
ρύζι ιαπωνικού τύπου. σερβίρεται με συνοδευτική σαλάτα
56 |

samla chicken curry

κοτόπουλο, πιπεριές, μανιτάρια και ντοματίνια σε αρωματική και πικάντικη σάλτσα από γάλα
καρύδας, λεμονόχορτο και κάρυ. σερβίρεται με ρύζι ιαπωνικού τύπου και γαρνίρεται με
φρέσκο κρεμμυδάκι, τσίλι και κολίανδρο
11109 |

super raw salad (vg)

κινόα με πράσινα φύλλα σαλάτας, κόκκινα κρεμμύδια, mooli και καρότο. γαρνίρεται
με τηγανιτά κρεμμυδάκια και αβοκάντο. σερβίρεται με miso sesame dressing
40 |

yaki soba

soba νουντλς με αυγό, κοτόπουλο και γαρίδες, κρεμμύδι, πράσινη και κόκκινη πιπεριά,
βλαστάρια φασολιών σόγιας και φρέσκο κρεμμυδάκι. γαρνίρονται με σουσάμι,
τηγανητά κρεμμυδάκια και pickled τζίντζερ
174 |

rainbow roll

σολομός, αβοκάντο και lime mustard sauce. καλυμμένα με τόνο, σολομό και
αβοκάντο. γαρνίρεται με σαλάτα από φύκια και ανάμεικτους σπόρους σουσαμιού

101

(€2.50 πρόσθετη χρέωση )
52 |

teriyaki chicken soba

κοτόπουλο, soba νουντλς ψημένα στο teppan με curry oil, mangetout, σπανάκι,
κόκκινο και φρέσκο κρεμμυδάκι, τσίλι και βλαστάρια φασολιών σόγιας, με
σάλτσα teriyaki. γαρνίρονται με σουσάμι και κόλιανδρο

(€3.00 πρόσθετη χρέωση)
69 |

teriyaki beef donburi

τρυφερό μοσχάρι αργοψημένο με σάλτσα teriyaki. σερβίρεται με ρύζι
ιαπωνικού τύπου. γαρνίρεται με τριμμένο καρότο, σπανάκι baby, φρέσκο
κρεμμύδι και σουσάμι. συνοδεύται με kimchee

40

(€3.00 πρόσθετη χρέωση)

προσθέστε οποιοδήποτε
χυμό ή αναψυκτικό με

€2.50

προσθέστε ποτήρι από
τοπικό κρασί με

€3.00

προσθέστε οποιοδήποτε
επιδόρπιο με

€3.90

| αυτό το πιάτο μπορεί να περιέχει μικρά κόκκαλα (v) | πιάτα κατάλληλα για χορτοφάγους (vg) | vegan
• ισχύει για παραγγελίες dine in, δευτέρα-παρασκευή από τις 12:30 μέχρι το κλείσιμο

• έχουμε προσθέσει premium πιάτα στο set menu μας με πρόσθετη χρέωση

