καλώς ήλθατε μικροί μας φίλοι, αυτό το
μενού είναι αποκλειστικά για σας. είναι
γεμάτο φρέσκες και συναρπαστικές
γεύσεις που σας καλούν να τις
ανακαλύψετε. καθίστε αναπαυτικά
(έχουμε καρέκλες για να σας βοηθήσουμε
να φτάσετε άνετα στο τραπέζι) και
ετοιμάστε τα ξυλάκια σας. μέχρι να
ετοιμάσουμε το φαγητό σας μπορείτε
να διασκεδάσετε χρωματίζοντας και
παίζοντας με τα παιχνίδια στο φύλλο
δραστηριοτήτων σας

ramen
920

προσφορά super noodler

mini chicken ramen

νουντλς σε σούπα από ζωμό λαχανικών με
φιλέτο κοτόπουλο σχάρας, λαχανικά,
τριμμένο καρότο και καλαμπόκι
noodles in a vegetable soup topped
with grilled chicken breast, seasonal
greens, carrot and sweetcorn

88

€5.20

1 παιδικό γεύμα + επιδόρπιο + χυμός
1 kids dish + ice cream + juice

€7.95

noodles
mini yaki soba

rice dishes

νουντλς ψημένα στο teppan με κοτόπουλο
ή τηγανητό τόφου, αυγό, καλαμπόκι, mangetout,
πιπεριές και γλυκιά amai sauce
teppan-fried soba noodles with chicken or
fried tofu, egg, sweetcorn, mangetout, peppers
and amai sauce

mini chicken katsu

chicken
yasai | tofu & vegetables v

€5.30

941
981

mini chicken noodle

€5.90

940

φιλέτο κοτόπουλο σερβιρισμένο με soba νουντλς,
καρότο, καλαμπόκι, αγγούρι και amai sauce
teppan-fried grilled chicken with soba noodles,
carrot, sweetcorn, cucumber and amai sauce

στήθος κοτόπουλο παναρισμένο σε φρυγανιά
panko ή ψημένο στη σχάρα. γαρνίρεται με ρύζι
ιαπωνικού τύπου, καρότο, αγγούρι και καλαμπόκι.
σερβίρεται με επιλογή katsu curry ή amai sauce
chicken breast deep-fried in panko breadcrumbs
or grilled, served with sticky white rice, carrot,
cucumber and sweetcorn. served with your choice
of either katsu curry or amai sauce

€5.30

971
973
972

981

941

ποτά / drinks
7

μικρός χυμός

χυμός πορτοκάλι, μήλο ή συνδυασμός
μήλο και πορτοκάλι
orange juice, apple juice
or a combination of both

€6.20

katsu 
grilled

€5.80

mini yasai katsu v
€5.00
λωρίδες γλυκοπατάτας και γλυκιάς κολοκύθας
παναρισμένες σε φρυγανιά panko. γαρνίρεται
με ρύζι ιαπωνικού τύπου, καρότο, αγγούρι και
καλαμπόκι. σερβίρεται με επιλογή katsu curry
ή amai sauce
sweet potato and butternut squash deep-fried
in panko breadcrumbs served with sticky white rice,
carrot, cucumber and sweetcorn. served with your
choice of either katsu curry or amai sauce
mini cha han
ρύζι τηγανητό με αυγό στο wok με κοτόπουλο ή τόφου,
καλαμπόκι, καρότο, mangetout και γλυκιά amai sauce
stir-fried white rice with chicken or fried tofu, egg,
sweetcorn, carrot, mangetout and amai sauce

€2.70

977
978

€5.20

chicken 
yasai | tofu & vegetables v

€4.90

we love
v     κατάλληλα για χορτοφάγους / dishes suitable for vegetarians

παρακαλώ ενημερώστε τον σερβιτόρο σας εάν υποφέρετε από
κάποια τροφική δυσανεξία, αλλεργία ή ευαισθησία για να σας
παρέχει τις σχετικές πληροφορίες για τα πιάτα που σερβίρουμε.
για όλα τα τηγανητά χρησιμοποιούνται 100% φυτικά έλαια, μη
υδρογονωμένα | χρησιμοποιείται ηλιέλαιο και σησαμέλαιο | στις τιμές
συμπεριλαμβάνονται τα ποσοστά των σερβιτόρων 13% (με προσαύξηση 8%
για τη περίοδο 16 δεκεμβρίου έως 15 ιανουαρίου και τις δυο εβδομάδες του
πάσχα) | οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το φ.π.α. | αγορανομικός υπεύθυνος:
κώστας καρακαξίδης | το κατάστημα υποχρεούται στην έκδοση νόμιμων
αποδείξεων λιανικής πώλησης
Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΝ
ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)

972

κάτι γλυκό / something sweet
13

παγωτό v

μια μπάλα από παγωτό βανίλια,
σοκολάτα ή μάνγκο
a scoop of dairy vanilla or chocolate
ice cream or a scoop of mango sorbet

€2.40

CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT
HAS ΝΟΤ BEEN RECEIVED (RECEIPT – INVOICE)
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