
                                     Κινέζικο Φαγητό

Ορεκτικά €

Σσιπς με γεύση γαρίδας/Shrimp crackers 2,50

Ανοιξιάτικα ρολλά/Spring rolls 2,60

Σηγανητές μπουκίτσες με χοιρινό κιμά/Fried dumpungs with pork 3,90

Σηγανητά γουοντον με κιμά/Fried wonton with meat 3,90

Σηγανητά γουοντον με τυρί/Fried wonton with cheese 4,90

Σηγανητές φτερούγες κοτόπουλο/Fried chicken wings 4,90

ούπες €

ούπα καυτερή και ξινή/Hot & sour soup 3,00

ούπα κοτόπουλο & καλαμπόκι/Chicken corn soup 3,00

Πικάντικη μοσχαρίσια σούπα με ζυμαρικά/Noodle spicy beef soup 4,50

ούπα με πάπια & ζυμαρικά/Noodle duck soup 5,00

ούπα με θαλασσινά/Sea food soup 5,50

αλάτες €

Καυτερή κρύα σαλάτα σιτσουα/Cold sichuan salad 3,90

Ζεστή σαλάτα διάφορα λαχανικά/Chop sui salad 4,90

Γλυκόξινα λαχανικά/Sweet & sour vegetables 4,90

Κινέζικο μπαμπού με μανιτάρια/Chinese bamboo with mushrooms 5,50

Ρύζι - Ζυμαρικά €

Ρύζι ατμού/Steamed rice 2,00

Σηγανητό ρύζι με αυγά /fried rice with eggs 3,90

Σηγανητό ρύζι με κοτόπουλο/fried rice with chicken 5,00

Σηγανητό ρύζι Yang Zhou /Yang Zhou fried rice 5,00

πέσιαλ τηγανητό ρύζι/Special fried rice 7,50

Σηγανητό ρύζι με γαρίδες/Fried rice with shrimps 8,50

Ζυμαρικά με λαχανικά/Noodles with vegetables 5,00

Ζυμαρικά με κοτόπουλο/Noodles with chicken 6,00

Ζυμαρικά με μοσχάρι/Noodles with beef 7,00

πέσιαλ ζυμαρικά/Special noodles 8,50

Ζυμαρικά με γαρίδες/Noodles with shrimps 9,90

SUN Chinese food & sushi
Μενού
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Ρυζομακάρονα με λαχανικά/Rice - Noodles with vegetables 5,00

Ρυζομακάρονα με κοτόπουλο & κάρυ/Rice - Noodles with chicken & curry 6,50

Ρυζομακάρονα με μοσχάρι/Rice - Noodles with beef 7,50

πέσιαλ ρυζομακάρονα 8,50

Ρυζομακάρονα με γαρίδες/Rice - Noodles with shrimps 9,90

Κοτόπουλο €

Κοτόπουλο με σάλτσα αταϊ (κρεμμύδι)/Chicken with shatai sauce 7,20

Γλυκόξινο κοτόπουλο/Sweet & sour chicken (πιπεριές, κρεμμύδι, ανανάς) 7,20

Γλυκόξινο καυτερό κοτόπουλο/sweet & sour hot chicken (μαύρα μανιτάρια, μπαμπού, 

κρεμμύδι, καρότα, μανιτάρια, κολολύθια) 7,20

Κοτόπουλο με κάρυ/Curry chicken (κρεμμύδι, μανιτάρια, λάχανο, καρότα, κολοκύθια) 7,20

Κοτόπουλο με μανιτάρια & μπαμπού/Chicken with mushrooms & bamboo (μαύρα 

μανιτάρια, μπαμπού, κρεμμύδι, καρότα, μανιτάρια) 7,20

Κοτόπουλο με μανιτάρια/Chicken with mushrooms (μανιτάρια, κρεμμύδι) 7,20

Φτερούγες κοτόπουλο με σάλτσα τσίλυ/Chicken wings with chilly sauce 5,90

Κοτόπουλο με κάσιους/Chicken with cashews (κολοκύθι, καρότο, κρεμμύδι) 7,20

Κοτόπουλο με καυτερή ξινή σάλτσα/Chicken with hot sour sauce (πιπεριές, κρεμμύδι, 

καρότα) 7,20

Χοιρινό €

Παϊδάκια με σάλτσα τσίλυ/Pork ribs with chilly sauce 5,90

Παϊδάκια με μέλι/Pork ribs with honey 6,90

Χοιρινό με σάλτσα σατάι/Pork with shatai sauce 7,00

Γλυκόξινο χοιρινό/Sweet & sour pork (πιπεριές, καρότα, ανανάς, κρεμμύδι) 7,00

Γλυκόξινο καυτερό χοιρινό/Sweet & sour hot pork (μαύρα μανιτάρια, μπαμπού, κρεμμύδι, καρότα, κολοκύθια)7,00

Χοιρινό με κάρυ/Pork with Curry (κρεμμύδι, μανιτάρια, λάχανο, καρότα, κολοκύθια) 7,00

Χοιρινό με μανιτάρια & μπαμπού/Porks with mushrooms & bamboo (μαύρα μανιτάρια, μπαμπού, κρεμμύδι, καρότα)7,00

Διπλοψημένο χοιρινό/Double cooked pork (κρεμμύδι, πιπεριές, καρότα) 7,90

Μοσχάρι €

Μοσχάρι με σάλτσα σαταϊ/beff with shatai sauce 8,00

Γλυκόξινο καυτερό mosx;ari/sweet & sour hot beef (μαύρα μανιτάρια, μπαμπού, κρεμμύδι, 

καρότα, κολολύθια) 8,00

Μοσχάρι με κάρυ/Beef with curry (κρεμμύδι, μανιτάρια, λάχανο, καρότα, κολοκύθια) 8,00

Μοσχάρι με μανιτάρια & μπαμπού/Beef with mushrooms & bamboo (μαύρα μανιτάρια, 

μπαμπού, κρεμμύδι, καρότα) 8,00

Μοσχάρι με σάλτσα καυτερή ξινή /Beef with hot sour sauce (κρεμμύδι, πιπεριές,  καρότα) 8,00

Μοσχάρι με κρεμμύδια & τζίντζερ/Beef with onion ginger 8,00
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Πάπια €

Πάπια με μανιτάρια μπαμπού/Duck with mushrooms & bamboo (μαύρα μανιτάρια, 

μπαμπού, κρεμμύδι, καρότα) 9,90

Πάπια με καυτερή ξινή σάλτσα/Duck with hot sour sauce (κρεμμύδι, μπαμπού, καρότο) 9,90

Γλυκόξινη πάπια/Sweet & sour duck (ανανάς, πιπεριές, κρεμμύδι) 9,90

Πάπια Πεκίνου/Beijing duck (πίτα, κρεμμύδι, καρότο, αγγούρι) 12,90

Θαλασσινά €

ιάν ου γαρίδες/Xiang Su shrimps 9,90

Γλυκόξινες γαρίδες/Sweet & sour shrimps (πιπεριές, κρεμμύδι, ανανάς, καρότα) 9,90

Γλυκόξινες καυτερές γαρίδες/Sweet & sour hot shrimps (μαύρα μανιτάρια,μπαμπού, κρεμμύδι, 

καρότα, κολοκύθια) 9,90

Γαρίδες με κάρυ/Shrimps with curry (κρεμμύδι, μανιτάρια, λάχανο, καρότα, κολοκύθια) 9,90

Γαρίδες με σάλτσα καυτερή - ξινή/Shrimps with hot - sour sauce (καρότα, κρεμμύδι, πιπεριές) 9,90

Γλυκόξινα καυτερά καλαμάρια/Sweet & sour hot squid (μαύρα μανιτάρια, μπαμπού, κρεμμύδι, 

καρότα, κολοκύθια) 7,00

Γλυκόξινο ψάρι/Sweet & sour fish (καρότα, κρεμμύδι, πιπεριές, ανανάς) 7,50

Ψάρι με σάλτσα καυτερή - ξινή/Fish with hot - sour sauce (καρότα, κρεμμύδι, πιπεριές) 7,50

                                     Γιαπωνέζικο Sushi

Salad - αλάτες €

ολομός - Salmon 6,50

Αβοκάντο - Avocado 5,50

Φύκι - Aigae 6,00

Maki rolls 6 pcs/6 τεμ €

Cucumber maki (αγγούρι) 4,90

Yellow radish maki (κίτρινο καρότο) 4,90

Salmon maki (σολομός) 5,90

Tuna maki (τόνος) 5,90

Maki rolls 8 pcs/8 τεμ €

Futo maki (σολομός, καβούρι, αβοκάντο, αγγούρι, μαγιονέζα) 8,90
Salmon maki (σολομός, αγγούρι, μαγιονέζα) 7,90
Spicy salmon maki (σολομός, καυτερή μαγιονέζα, κρεμμυδάκια) 7,90
Tuna maki (τόνος, αγγούρι, μαγιονέζα) 7,90
Alaska maki (σολομός, αβοκάντο και σως μαγιονέζα) 7,90
Boston maki (γαρίδες tempura, αγγούρι, μαρούλι, μαγιονέζα) 8,90
California maki (καβούρι, αβοκάντο, αγγούρι, μαγιονέζα) 7,90
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Cooked tuna maki (τόνος, αγγούρι) 7,90
Philadelfia maki (σολομός, philadelfia τυρί) 7,90

Hand rolls 1 pcs/1 τεμ €

Hand roll salmon (σολομός, αγγούρι, μαγιονέζα, σουσάμι) 4,90
Hand roll crab (καβούρι, αβοκάντο, μαγιονέζα, σουσάμι) 4,90

Nigiri 4 pcs/4 τεμ €

ολομός - Salmon 6,90

Σόνος - Tuna 7,90

Γαρίδες - Shrimps 7,90

Σσιπούρες - Bream 6,90

Nigiri 8 pcs/8 τεμ €

ολομός - Salmon 7,90

Σόνος - Tuna 8,90

Σσιπούρα - Bream 7,90

Sashimi 8 pcs/8 τεμ €

ολομός - Salmon 7,90

Σόνος - Tuna 8,90

Σσιπούρα - Bream 7,90

Mix Sushi 22 pcs/22 τεμ 23,90

6 pcs/6 τεμ Salmon Sashimi

6 pcs/6 τεμ Nigiri

8 pcs/8 τεμ Alaska maki

Mix Sushi 31 pcs/31 τεμ 35,90

8 pcs/8 τεμ Sashimi

8 pcs/8 τεμ Nigiri

8 pcs/8 τεμ Futo maki

8 pcs/8 τεμ Salmon maki

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Σο μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 05/10/2014.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στο μενού από αυτή 

την ημερομηνία και μετά δεν ευθύνεται το e-table.gr.

ημείωση σχετικά με το μενού:
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