sushi
uramaki
τέσσερα ή οκτώ κομμάτια sushi rolls γαρνιρισμένα
με πάστα wasabi και pickled ginger

173 | california roll

καβουρόψιχα, αβοκάντο, αγγούρι, ιαπωνική μαγιονέζα.
γαρνίρονται με φρέσκο κόκκινο μάραθο

tataki
οκτώ κομμάτια φιλέτο ψαριού
τέσσερα οκτώ

3.50

6.50

152 | σολομός

8.00

154 | τόνος

9.10

σολομός τσιγαρισμένος με καυτερές πιπεριές, αυγοτάραχο,
τριμμένο mooli, και σχοινόπρασο. σερβίρεται με σάλτσα
εσπεριδοειδών

179 | philadelphia maki roll

3.70

7.00

τόνος τσιγαρισμένος με καυτερές πιπεριές, φρέσκο κόλιανδρο
και αυγοτάραχο. σερβίρεται με σάλτσα εσπεριδοειδών

177 | mango, avocado and cucumber (v)

2.90

5.40

hosomaki
οκτώ κομμάτια sushi rolls με ένα γέμισμα, γαρνιρισμένα
με πάστα wasabi και pickled ginger
166 | αγγούρι (v)		 2.80
167 | αβοκάντο (v)		 3.30

σολομός, τυρί philadelphia, αγγούρι. γαρνιρισμένα με
σχοινόπρασο

μάνγκο, αβοκάντο, αγγούρι. γαρνίρεται με ανάμεικτους
σπόρους σουσαμιού

171 | spicy ebi

3.90

6.90

176 | spicy tuna

3.90

7.20

γαρίδες παναρισμένες με panko, σχοινόπρασο, πράσινα
chillies και chilli sauce. γαρνίρονται με chilli flakes

τόνος, πράσινα chillies, σχοινόπρασο και chilli sauce.
γαρνίρονται με coriander cress

172 | smoked salmon maki roll		

9.10

174 | rainbow roll		

9.50

καβουρόψιχα, αγγούρι και τυρί philadelphia. καλυμμένα με
καπνιστό σολωμό και μαύρο tobiko

σολομός, αβοκάντο και lime mustard sauce, καλυμμένα με
τόνο, σολομό και αβοκάντο

164 | σολομός 		4.70
165 | τόνος 		
5.10

sashimi
πέντε κομμάτια sashimi γαρνιρισμένα με μείγμα φυκιών, σουσάμι, πάστα
wasabi και pickled ginger

150 | σολομός 		7.00
151 | τόνος 		
7.80

178 | caterpillar		
9.80
τόνος ταρτάρ και αβοκάντο. καλυμμένα με σολομό,
ιαπωνική μαγιονέζα, ikura και σχοινόπρασο

192 | volcano salmon roll		
καβουρόψιχα, αβοκάντο και μαγιονέζα wasabi, καλυμμένα
με ταρτάρ σολομού, πορτοκαλί tobiko και φύτρες κόλιανδρο.
γαρνίρεται με physalis, μαύρο σουσάμι και μαγιονέζα ponzu

193 | prawn popcorn roll		
γαρίδες τεμπούρα, αβοκάντο και κόκκινη πιπεριά, καλυμμένα
με γαρίδες ποπ κορν και μαγιονέζα ponzu. γαρνίρεται με
ανάμεικτους σπόρους σουσαμιού και physalis

9.50

platters
180 | mixed maki rolls

8.70

δέκα κομμάτια: δύο philadelphia maki rolls,
δύο spicy ebi, δύο mango, avocado and cucumber rolls,
δύο california rolls και δύο spicy tuna

7.60

183 | yasai selection (v)

9.90

είκοσι τέσσερα κομμάτια: οκτώ mango, avocado και
cucumber uramaki, οκτώ αβοκάντο hosomaki και
οκτώ hosomaki με αγγούρι

184 | hosomaki, uramaki and sashimi selection 16.00
είκοσι κομμάτια: τέσσερα hosomaki με σολομό, τέσσερα αβοκάντο
hosomaki, τέσσερα california maki rolls, τέσσερα philadelphia
maki rolls και τέσσερα sashimi με σολομό. γαρνίρονται με goma wakame

11.40

188 | miyuki selection

19.00

έντεκα κομμάτια: δύο philadelphia uramaki, δύο hosomaki
με σολομό, δύο hosomaki με τόνο, τρία nigiri με σολομό και
δύο nigiri με τόνο

nigiri
δύο κομμάτια nigiri που συνοδεύονται με wasabi και pickled ginger

161 | γαρίδα		
2.70
160 | σολομός 		3.50
162 | τόνος 		
3.90

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)

186 | salmon and tuna selection

είκοσι τέσσερα κομμάτια: οκτώ hosomaki με σολομό και αγγούρι,
οκτώ california rolls και οκτώ rainbow rolls. γαρνίρονται με goma
wakame salad και σχοινόπρασο

185 | wagamama special selection

είκοσι τέσσερα κομμάτια: δύο nigiri με γαρίδα, δύο nigiri
με σολομό, τέσσερα sashimi με σολομό, οκτώ philadelphia
maki rolls και οκτώ spicy tuna rolls. γαρνίρονται με goma wakame

27.80

όλα τα τηγανητά πιάτα τηγανίζονται με 100% φυτικά έλαια μη υδρογονωμένα ❘ χρησιμοποιείται ηλιέλαιο και σησαμέλαιο ❘ στις τιμές
συμπεριλαμβάνονται τα ποσοστά των σερβιτόρων και το φ.π.α. ❘ αγορανομικός υπεύθυνος: σταυρούλα βάθη ❘ το κατάστημα υποχρεούται
στην έκδοση νόμιμων αποδείξεων λιανικής πώλησης ❘ το κοτόπουλο είναι νωπό l τα κρέατα, η πάπια, τα θαλασσινά και τα φασόλια σόγιας
edamame είναι κατεψυγμένα

διατροφικές πληροφορίες

σημείωση

παρακαλώ ενημερώστε το σερβιτόρο σας εάν έχετε κάποια
τροφική δυσανεξία ή αλλεργία για να σας παρέχει τις σχετικές
πληροφορίες για τα πιάτα που σερβίρουμε

τα πιάτα μας ετοιμάζονται σε επιφάνειες που υπάρχουν ή μαγειρεύονται
υλικά τα οποία μπορεί να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση, γι’αυτό και δεν
μπορούμε να εγγυηθούμε ότι είναι 100% απαλλαγμένα από αυτά τα υλικά
παρόλο που φροντίζουμε ιδιαίτερα να αφαιρέσουμε όλα τα μικρά κόκκαλα
από τα υλικά των πιάτων μας, υπάρχει μικρή πιθανότητα να υπάρχουν
υπολείμματα ή ίχνη από κόκκαλα

sides παραγγείλετε ένα με το κυρίως πιάτο σας ή μερικά για να τα μοιραστείτε
104 | edamame (v)

4.60

πράσινα φασολάκια σόγιας στον ατμό.
διαλέξτε για γεύση σκέτο αλάτι ή τσίλι σκόρδο και αλάτι

112 | wok fried greens (v)

4.90

τρυφερό μπρόκολο και bok choi στο wok με σκορδάτη
σάλτσα σόγιας

107 | goma wakame salad (v)

98 | vegetable spring rolls (v)

5.90

105 | bang bang cauliflower (v) 

4.20

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



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



5.90

gyoza πέντε νόστιμα dumplings, με γέμιση της επιλογής σας

6.95

ελαφρά παναρισμένο καλαμάρι, γαρνιρισμένο με shichimi και αλάτι.
σερβίρεται με πικάντικη σάλτσα ξυδιού

103 | ebi katsu

7.50

τηγανητές γαρίδες παναρισμένες σε φρυγανιά panko.
σερβίρονται με σάλτσα τσίλι και σκόρδου. γαρνίρονται με φρέσκα chillies,
κόλιανδρο και lime

111 | duck wraps 

σερβίρονται ελαφρά ψημένα σε ζεστή πλάκα με συνοδευτική σάλτσα

5.90
6.30

101 | yasai | λαχανικά (v)
100 | κοτόπουλο

τηγανητά

σερβίρονται με συνοδευτική σάλτσα
99 | πάπια
102 | γαρίδες

6.30
6.30

6.60

ψιλοκομμένο τραγανό φιλέτο μπούτι πάπιας σερβιρισμένο
με αγγούρι και φρέσκο κρεμμυδάκι. συνοδεύεται απο pancakes,
και cherry hoisin sauce

hirata steamed buns

ταιριάζει απόλυτα

θέλετε να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό;
αντικαταστήστε το ρύζι σας με νουντλς

τα πιάτα με σάλτσα curry ταιριάζουν απόλυτα
με καθαρές και δροσερές γεύσεις. συνδυάστε
το με μία παγωμένη απολαυστική μπύρα
kirin ή asahi

itame



νούντλς ρυζιού σε ελαφρά πικάντικη σάλτσα κάρυ φτιαγμένη από
λεμονόχορτο με κρεμμύδι, φρέσκο κρεμμυδάκι, bok choi, πιπεριές,
μανιτάρια, ρίζες φασολιών σόγιας και chilli. γαρνίρεται με κολίανδρο
και lime
75 | κοτόπουλο
10.30
76 | yasai | tofu και λαχανικα
8.90

samla curry

katsu curry

στον ατμό

114 | chilli squid

κάντε το δικό σας

raisukaree

5.50

τηγανητές μπουκιές κοτόπουλου μαριναρισμένο σε σάλτσα
σόγιας, σάκε, ρίγανη, θυμάρι και φρέσκο ginger και mirin.
σερβίρεται με σάλτσα gyoza

γνωρίστε το πιάτο
σάλτσες curry αλλά όχι όπως τις γνωρίζετε.
έχουμε μια ποικιλία με φρέσκες σάλτσες
curry, από ήπιες και αρωματικές έως
πικάντικες και καυτερές

πράσινη και κόκκινη πιπεριά, mangetout, κρεμμύδι και φρέσκο κρεμμυδάκι,
μαγειρεμένα στο wok σε ελαφρά πικάντικη σάλτσα από γάλα καρύδας και
lime κάρυ. σερβίρεται με ρύζι ιαπωνικού τύπου και γαρνίρεται με chillies,
κόλιανδρο, ανάμεικτους σπόρους σουσαμιού και μια φέτα lime
74 | κοτόπουλο
11.90
79 | γαρίδα13.90

ψιλοκομμένο καρότο, φρέσκο κρεμμυδάκι και φύκι goma wakame.
γαρνίρεται με σουσάμι

108 | tori kara age

omakase σπέσιαλ πιάτα από τους chef

curry

φιλέτο κοτόπουλο ή λαχανικά, παναρισμένα με φρυγανιά panko,
σερβιρισμένα με ελαφρά πικάντικη σάλτσα κάρυ και ρύζι ιαπωνικού
τύπου. σερβίρεται με συνοδευτική σαλάτα
71 | κοτόπουλο
72 | yasai | γλυκοπατάτα, μελιτζάνα και γλυκιά κολοκύθα (v)

13.30
11.70



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, chillies και κολίανδρο
56 | κοτόπουλο
10.70
57 | yasai | tofu (v)
9.40

firecracker 

πράσινη και κόκκινη πιπεριά, chillies, mangetout, κρεμμύδι και
φρέσκο κρεμμυδάκι μαγειρεμένα στο wok σε μία φλογερά πικάντικη
και γλυκιά σάλτσα. σερβίρεται με ρύζι ατμού και γαρνίρεται
με shichimi, σησαμέλαιο, σουσάμι και μία φέτα lime
92 | κοτόπουλο
12.30
93 | γαρίδα
13.30

11.30

85 | yakitori duck 

14.20

87 | grilled duck donburi 

14.20

χοιρινό μαριναρισμένο σε citrus ponzu και σάλτσα teriyaki με
μελιτζάνες ψημένες σε miso. σερβίρεται με ρύζι ιαπωνικού τύπου
και γαρνίρεται με φρέσκο κρεμμυδάκι, ginger και chillies. το πιάτο
ενδέχεται να προετοιμαστεί σε μεγαλύτερο χρόνο
ψιλοκομμένο μπούτι πάπιας ψημένο στο teppan, σερβιρισμένο
σε άσπρο ρύζι. συνοδεύεται με pancakes, σαλάτα από αγγούρι,
ρέβα, δυόσμο, κόλιανδρο και σάλτσα citrus yakitori

teppanyaki
5.70
5.70

111

116

5.00
5.50

κάντε το δικό σας

ταιριάζει με

στο teppanyaki τα νουντλς ψήνονται ενώ
ανακατεύονται γρήγορα πάνω σε μια καυτή
πλάκα. το απολαυστικό αποτέλεσμα είναι
γευστικά και μαλακά νουντλς και τραγανά
λαχανικά

τα νουντλς μας μαγειρεύονται φρέσκα, διαλέξτε
όποια νουντλς επιθυμείτε για το πιάτο σας

τα φρεσκομαγειρεμένα νουντλς ταιριάζουν
απόλυτα με έναν φρέσκο χυμό
πιστεύουμε πως ένας χυμός super green,
tropical ή raw είναι ο ιδανικός συνδυασμός

γνωρίστε το πιάτο

κάντε το δικό σας

ταιριάζει απόλυτα

γνωρίστε τα νουντλς σας

τα ramen μας είναι ζεστές σούπες με
φρέσκα ramen noodles. συμπληρώνονται
με διάφορα φρέσκα υλικά και γαρνιτούρες.
σερβίρονται στο παραδοσιάκο μεγάλο
μαύρο μπολ

τα noodles είναι η καρδιά του ramen
αλλά ο ζωμός είναι η ψυχή του. επιλέξτε απο
spicy | ελαφρύ ζωμό κοτόπουλου ή λαχανικών
αρωματισμένο με chilli
light | ελαφρύ ζωμό κοτόπουλου ή λαχανικών
rich | πλούσιο ζωμό κοτόπουλου με dashi και miso

επιλέξτε κάποιο τραγανό συνοδευτικό
μαζί με το ramen σας.
συνδυάστε το με duck gyoza ή chilli squid

soba/ramen νουντλς | soba/ramen νουντλς:

10.80

στήθος κοτόπουλο ψημένο στη σχάρα, βλαστάρια μπαμπού, σπανάκι
και φρέσκο κρεμμυδάκι με ramen νουντλς μέσα σε ζωμό από κοτόπουλο

23 | coconut seafood broth

νέο



σιταριού αυγού

udon νουντλς | χοντρά άσπρα νουντλς χωρίς αυγό
rice νουντλς | πλατιά, λεπτά νουντλς χωρίς αυγό ή σιτάρι

13.30

κάντε το δικό σας

ταιριάζει με

μπορείτε να αλλάξετε το ρύζι με νουντλς ή να
τολμήσετε να ανακατέψετε τις πίκλες ή το kimchee
με το donburi σας. γίνεται πολύ νόστιμο όταν
αναμείξετε όλα τα υλικά καθώς τρώτε

τα donburi συνδυάζονται απολαυστικά με ένα
ακόμα κλασσικό πιάτο, την gyoza. ολοκληρώστε
την παράδοση με ένα φλυτζάνι πράσινο τσάι

teriyaki donburi

12.00
14.00

22 | grilled duck ramen 

12.90

45

11.80

10.70

yaki soba

23

soba νούντλς στο teppan με κοτόπουλο, γαρίδες, αυγό, κρεμμύδι, πράσινη
και κόκκινη πιπεριά, βλαστάρια φασολιών σόγιας και φρέσκο κρεμμυδάκι.
γαρνίρονται με ανάμεικτους σπόρους σουσαμιού, τραγανά τηγανητά
κρεμμυδάκια και πίκλες ginger
41 | yasai | μανιτάρια και λαχανικά (v)
9.90

40 | κοτόπουλο και γαρίδες

10.70

κοτόπουλο και γαρίδες ή τηγανητό tofu, σερβιρισμένα σε νουντλς ρυζιού
ψημένα με γλυκιά amai sauce, αυγό, βλαστάρια φασολιών σόγιας, πράσο,
ξερό και φρέσκο κρεμμύδι, σχοινόπρασο, σκόρδο, πιπερόριζα και chillies.
γαρνίρεται με κολίανδρο, τηγανητά κρεμμυδάκια, φιστίκια, δυόσμο και μια
φέτα lime
55 | yasai | tofu και λαχανικά (v)
11.40

54 | κοτόπουλο και γαρίδες

νέο

14.90



11.30

109 | super raw salad (v) 

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

70 | κοτόπουλο
69 | μοσχάρι

9.80
11.80

47 | teriyaki chicken raisu

12.90

τρυφερό κοτόπουλο στο wok με κρεμμύδι σε σάλτσα teriyaki.
σερβίρεται με συνοδευτική σαλάτα και ανάμεικτους σπόρους σουσαμιού

63 | marinated salmon salad

12.50

νέο



66 | grilled tuna with stir fried veg

νέο

11.30

σολομός μαριναρισμένος σε σάλτσα καρύδας και κολίανδρου πάνω σε ανάμεικτα
σαλατικά, καρότο, φρέσκο κρεμμυδάκι, ρέβα και κρεμμύδι. γαρνίρεται με
κολίανδρο, lime και ανάμεικτους σπόρους σουσαμιού

11.90

φιλέτο τόνου ψημένο medium rare σερβιρισμένο με γλυκοπατάτα,
φασόλια edamame, κρεμμύδι, πιπεριές και mangetout στο wok.
γαρνίρεται με αυγό και κολίανδρο

60 | orange and sesame chicken salad

8.00

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

extras

pad thai

τρυφερό μπούτι πάπιας, σπανάκι, chillies, φρέσκο κόλιανδρο,
φρέσκο κρεμμυδάκι και σάλτσα εσπεριδοειδών σε ζωμό λαχανικών
με ramen νουντλς

8.60
9.00

κοτόπουλο μαριναρισμένο σε ginger σως και γαρίδες πάνω σε ανάμεικτα
σαλατικά, mangetout, ντοματίνια, πίκλα παντζαριού, καρότο και κρεμμύδι.
γαρνίρεται με τηγανιτά κρεμμυδάκια και σερβίρεται με φυστίκια, nuoc cham
και ginger miso dressing

44 | ginger chicken udon

udon νούντλς με γλκόξινη amai sauce, γαρίδες, tofu, αυγό, κρεμμύδι, πράσο
και βλαστάρια φασολιών σόγιας. γαρνίρονται με τριμμένα φυστίκια και μια
φέτα lime

84

γνωρίστε το πιάτο

65 | pad thai salad

12.80
15.80
15.90

43 | amai udon

chilli ramen

13.10

salads

52 | κοτόπουλο
46 | σολομός 
45 | μοσχάρι

udon νούντλς στο teppan, κοτόπουλο μαριναρισμένο σε ginger σως, αυγό,
mangetout, κρεμμύδι, σκόρδο, βλαστάρια φασολιών σόγιας, chillies και
φρέσκο κρεμμυδάκι. γαρνίρονται με πίκλες ginger και φρέσκο κόλιανδρο

γαρίδες, σολομός, καλαμάρι και μύδια σε ζωμό λαχανικών και γάλα καρύδας
με τρυφερό μπρόκολο και νουντλς ρυζιού. γαρνίρεται με chillies, φρέσκο
κρεμμυδάκι και κόλιανδρο

στήθος κοτόπουλο ή μοσχάρι με ramen νουντλς μέσα σε πικάντικο ζωμό
από κοτόπουλο. γαρνίρονται με κρεμμύδι, βλαστάρια φασολιών σόγιας,
κόλιανδρο, φρέσκο κρεμμυδάκι, chillies και μια φέτα lime
25 | κοτόπουλο
24 | μοσχάρι

soba νουντλς ψημένα στο teppan με curry oil, mangetout,
σκόρδο, κρεμμύδι και φρέσκο κρεμμυδάκι, βλαστάρια φασολιών
σόγιας, σπανάκι και chillies. γαρνίρονται με σάλτσα teriyaki και
yakitori, φρέσκο κόλιανδρο και ανάμεικτους σπόρους σουσαμιού



ένα παραδοσιακό πιάτο, το donburi είναι
ένα μεγάλο μπωλ με ρύζι που σερβίρεται με
stir-fried κοτόπουλο, μοσχάρι ή γαρίδες και
ανάμεικτα λαχανικά. συνοδεύονται από πίκλες

σολομός ψημένος σε σάλτσα yakitori. σερβίρεται με σπαράγγια, φασόλια
edamame, γλυκοπατάτα και πιπεριές στο wok σε σάλτσα teriyaki. γαρνίρεται με
κολίανδρο και ανάμεικτους σπόρους σουσαμιού

teriyaki soba

λεπτά, νουντλς

νέο

φιλέτο τόνου ψημένο medium rare στο teppan σερβιρισμένο με
κινόα, kale, γλυκοπατάτα, φασόλια edamame, κόκκινα κρεμμύδια
και πιπεριές. γαρνίρεται με κολίανδρο

donburi

35 | japanese grilled salmon νέο 

γνωρίστε το πιάτο

84 | seared nuoc cham tuna

ψιλοκομμένο φιλέτο μπούτι πάπιας με spicy teriyaki sauce.
σερβίρεται με τριμμένο καρότο, mangetout, γλυκοπατάτα και
κρεμμύδι σε ρύζι ιαπωνικού τύπου. γαρνίρεται με τραγανό τηγανητό
αυγό, αγγούρι, φρέσκο κρεμμυδάκι και συνοδεύεται με kimchee

77 | κοτόπουλο και γαρίδες

ramen

20 | chicken ramen

83 | sticky pork belly νέο 

τηγανητό ρύζι με αυγό, mangetout, καλαμπόκι,
φρέσκο κρεμμυδάκι και μανιτάρια
78 | yasai | tofu και λαχανικά (v)

δύο μικρά αφράτα ασιατικά ψωμάκια στον ατμό. σερβίρονται με ιαπωνική
μαγιονέζα και κόλιανδρο

κόκκινο καραμελωμένο κρεμμύδι
116 | ανάμεικτα μανιτάρια και μελιτζάνες σε panko (v)
117 | τραγανό κοτόπουλο και φρέσκια ντομάτα

13.50

μαριναρισμένο μοσχάρι και μελιτζάνα τηγανητή με miso,
σερβιρισμένα σε soba νουντλς ψημένα με σάλτσα bulgogi και
σουσάμι. γαρνίρεται με φρέσκα κρεμμυδάκια, kimchee και μισό αυγό

cha han donburi

56

νέο

115 | χοιρινό και μήλο σε panko
113 | μοσχάρι σε κορεατική σάλτσα μπάρμπεκιου και

86 | steak bulgogi 

10.70

μαριναρισμένο φιλέτο κοτόπουλο με ανάμεικτα σαλατικά, πορτοκάλι,
φρέσκο κόλιανδρο, mangetout, φρέσκο κρεμμυδάκι, καραμελωμένο
κρεμμύδι και cashew nuts. σερβίρεται με dressing πορτοκαλιού και
σησαμελαίου και γαρνίρεται με ανάμεικτους σπόρους σουσαμιού

67 | salmon and avocado salad 		

11.50

φρέσκα ανάμεικτα φύλλα σαλάτας με μαριναρισμένο sashimi
σολομό και αβοκάντο, σερβίρεται με βινεγκρέτ γλυκιάς σόγιας και
wasabi, γαρνίρεται με τραγανά τηγανητά κρεμμυδάκια και
σπόρους σουσαμιού

κάντε το γεύμα σας ακόμα καλύτερο

300 | ρύζι ιαπωνικού τύπου
301 | νούντλς
302 | άσπρο ρύζι στον ατμό
303 | chillies

| αυτό το πιάτο μπορεί να περιέχει μικρά κόκκαλα

3.00
3.00
3.00
1.00

304 | πίκλες
305 | έξτρα σως
110 | miso soup and pickles

| περιέχει ξηρούς καρπούς

(v) | πιάτα κατάλληλα για χορτοφάγους

παρακαλώ ενημερώστε το σερβιτόρο σας εάν έχετε κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία
για να σας παρέχει τις σχετικές πληροφορίες για τα πιάτα που σερβίρουμε

1.00
1.00
2.00

