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noodle
όλα τα πιάτα noodles
μόνο με

€10
μάθετε περισσότερα για τα νουντλς μας:
γνωρίστε το πιάτο

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 τα νουντλς σας
soba/ramen νουντλς | λεπτά, νουντλς σιταριού σιταριού αυγού (v)
udon νουντλς (vg) | χοντρά άσπρα νουντλς χωρίς αυγό
rice νουντλς (vg) | πλατιά, λεπτά νουντλς χωρίς αυγό ή σιτάρι

86 | steak

bulgogi

pad thai

μαριναρισμένο μοσχάρι και μελιτζάνα τηγανητή με miso,
σερβιρισμένα σε soba νουντλς ψημένα με σάλτσα bulgogi και
σουσάμι. γαρνίρεται με φρέσκα κρεμμυδάκια, kimchee και
μισό βρασμένο αυγό (πρόσθετη χρέωση 1,50€)

yaki soba

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)

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)

54 | κοτόπουλο και γαρίδες

teriyaki soba

1161 | tofu (vg)

40 | κοτόπουλο και γαρίδες

harusame glass noodle salad
διάφανα noodles ανάμεικτα με κοτόπουλο ή tofu, kale, edamame, φασόλια
adzuki, mangetout, καρότα και σπανάκι baby. γαρνίρεται με φρέσκια μέντα,
τραγανά τηγανιτά κρεμμυδάκια. συνοδεύονται με spicy vinegar
62 | ginger + lemongrass chicken

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

προσθέστε
οποιοδήποτε χυμό με

52 | κοτόπουλο
46 | σολομός (πρόσθετη χρέωση 2,50€)
45 | μοσχάρι (πρόσθετη χρέωση 2,50€)

| may contain shell or small bones

€2.50
| contains nuts

(v) | vegetarian

προσθέστε
οποιοδήποτε γλυκό με

€4.20

(vg) | vegan

• το μενού ισχύει για παραγγελίες dine in, take away & delivery • το μενού έχει premium πιάτα με πρόσθετη χρέωση
• Η προσφορά δεν ισχύει για online παραγγελίες
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