
TOYO SUSHI AND JAPANESE CUISINE

ούπες - Soups €

Miso soup (ούπα από σόγια/Soup with soy bean) 4,60

Shitake soup (ούπα με μανιτάρια/Black mushrooms) 4,60

Seafood nori soup (ούπα με φύκια) 5,50

Ramen soup (ούπα με ζυμαρικά/Japanese ramen) 5,30

Fish ball soup 5,70

Shrimp ball soup 6,30

αλάτες - Salads €

Gaisen salad (αλάτα με ωμά θαλασσινά/Sea food salad) 6,80

Ebi salad (αλάτα με γαρίδες/Shrimp salad) 6,40

Avocando salad (αλάτα με αβοκάντο) 5,80

Nori salad (αλάτα με φύκια/Seaweed salad) 5,80

Oshitashi (πανάκι σαλάτα/Spinach salad) 5,80

Edamame (Φασολάκια από σόγια/Soya bean) 5,80

Tofu salad (αλάτα με τόφου) 5,80

Shrimp salad in ginger vineger sauce (αλάτα γαρίδες με σάλτσα τζίντζερ και ξυδιού) 6,40

Crab meat salad in ginger vinegar sauce (αλάτα καβούρι με σάλτσα τζίντζερ και ξυδιού) 7,50

Crab meat salad in spicy vineger sauce (αλάτα καβούρι με πικάντικη σάλτσα ξυδιού) 7,50

Seafood salad Boiled (αλάτα θαλασσινών (βραστή)) 7,50

Maki - Ρολλά απλό €

Kappa maki (Αγγούρι / Cucumber) 4,60

Avocando maki (Αβοκάντο / Avocado) 5,00

Shitake maki (Μανιτάρια / Black mushroom) 5,00

Umeshiso maki (Αγγούρι, πάστα δαμάσκηνο) 5,20

Tekka maki (Σόνος / Tuna roll) 5,70

Shake maki (ολωμός, κρεμμύδι / Salmon, fresh onion) 5,70

Philadelphia salmon maki (ολωμός, τυρί φιλαδέλφια) 5,90

Temako maki (Ομελέτα / Omellet) 4,60

Tai roll (Σσιπούρα, αγγούρι / Sea bream, cucumber) 5,70

Katsuo maki (Βονίτη /Bonito, cucumber) 5,70
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Combination Maki €

California maki (Αγγούρι,αβοκάντο,καβούρι) 6,00

Alaskan roll (Αγγούρι,αβοκάντο,σολωμός) 6,00

Boston maki (Γαρίδα,αγγούρι,μαρούλι) 6,00

Yasai futomaki (Με λαχανικά/ With vegetables) 6,00

Ebi tempura maki (Σηγανιτές γαρίδες,τυρί) 6,30

Chicken tempura maki (Σηγανιτό κοτόπουλο, αγγούρι, καπνιστός σολωμός) 6,30

East roll (Γαρίδα, αβοκάντο, αγγούρι, ομελέτα, μπρικ) 6,30

East roll with omelet 6,80

Spicy tuna temaki (Σόνος,τζίντζερ, μαγιονέζα, κρεμμύδι) 6,30

Ikura maki (Αυγοτάραχο σολωμού, αβοκάντο/ Salmon roe, avocado(inside out)) 6,30

Unaki maki (Χέλι αβοκάντο, σάλτσα/ Eel, avocado) 6,80

Pinapple maki (ολωμός, αγγούρι, ανανά, καβούρι, αβοκάντο/ Salmon, cucumber, 

pineapple, crab, avocado) 6,30

Salmon kawa maki (Σηγ. δέρμα σολομού, τυρί) 6,30

Nigiri and sasimi €

Shake (ολωμός /Salmon) 5,90

Maguro (Σόνος / Tuna) 5,90

Tai (Σσιπούρα / Sea bream) 5,20

Ebi (Γαρίδα / Shrimp) 5,90

Kani (Καβούρι / Crab) 5,90

Suzuki (Λαβράκι / Sea bass) 5,20

Unaki (Χέλι / Eel) 5,90

Tamako (Ομελέτα γλυκιά / Sweet omellet) 4,00

Shimesaba (κουμπρί / Mackeral) 5,20

Tonaki (Μικρός τόνος / Small tuna) 5,90

Blue jack (Μαγιάτικο) 5,90

Katsouo (Βονίτη/ Boniti) 5,90

Fagri (Φαγκρί) 5,90

Ikura (Μπρικ / Salmon roe) 6,30

Torro (Κοιλιά τόνου / Tuna belly) 6,30

Deep Frying & Steam & Grill €

Ebi tempura (Σηγ. Γαρίδες και λαχανικά/ Fried shrimps and vegetables) 8,50

Tori kara (Σηγ. Κοτόπουλο με σάλτσα πικάντικη/ Fried chicken with spicy flavor) 7,50

Fried fish balls (Σηγ. Ψαροκεφτέδες) 7,50

Yaki shumai (Σηγ. ουμάϊ /Fried japanese dumplings) 7,00

Ebi fried (Σηγ. Γαρίδες γίγας, σαλάτα, σως / Fried jumbo shrimps, salad, sauce) 9,00

Steam shumai (ουμάϊ στον ατμό) 7,00

Yakiniku (Σηγ. Μοσχάρι με σάλτσα τεριγιάκι/ Fried beef with teriyaki sauce) 8,20

Misoyaki (salmon) (Ψητός σολομός με πάστα σόγια) 9,00
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Rice & Noodles - Ρύζι & Ζυμαρικά €

Chirasi (Διάφορα ψάρια με ρύζι / Sashimi with rice) 16,00

Ebi fried with rice (Σηγ. Γαρίδες, ρύζι / Shrimps, rice) 10,50

Tempura udon (ούπα ούντον, Γαρίδες, λαχανικά) 9,80

Yaki udon (Σηγ. Ούντον με λαχανικά) 7,50

Yakisoba (Σηγ. ούπα με λαχανικά/ Fried jp. Noodles) 8,50

Yakisoba special (Σηγ. ούπα με θαλασσινά / sea food) 9,50

Sushi Special - πέσιαλ ούσι €

Maguro tataki (Μαγιονέζα, wasabi, κρεμμύδι/ mayo, wasabi, onion) 8,50

Suzuki tataki (Λαυράκι, μπρίκ, κρεμμύδι / Sea bass, salmon roe, onion) 8,50

Maki set (ολωμός, τόνος, αβοκάντο, αυγό, california/ Salmon, tuna, avocado, egg, 

california) 13,00

Maki set for two (ετ maki για δύο άτομα) 24,00

Nigiri set (Almon, tuna, tamako, shrimp, sea bass, ell) 17,50

Nigir set for two (ούσι για δύο άτομα) 33,00

TOYO CHINESE FOOD

Ορεκτικά - Appetizers €

Ανοιξιάτικα ρολά με λαχανικά (2 τεμ.)/ Spring rolls with vegetables 3,30

Γουόντον με καβούρι και τυρί (6 τεμ.) / Wonton with cheese and crabmeat 3,80

Γουόντον με κιμά (6 τεμάχια)/ Wonton with meat 3,30

Σηγανιτές γαρίδες με σουσάμι (6 τεμ.) / Shrimps with seasame seeds 7,00

Σηγανιτό κοτόπουλο με σουσάμι / Fried ckicken with sesame 5,70

Σηγανιτό καβούρι ( 6 τεμ.) / Fried crab meat 4,20

Φτερούγες με σάλτσα BBQ (6 τεμάχια) / BBQ chicken wings 4,00

Παϊδάκια BBQ/ BBQ spare ribs 4,40

Ντάμπλιγνγκ ατμού ή τηγανητό με κιμά (6 τεμ.)/ Fried or steam dumpling 4,20

Σηγανιτό ή ατμού Κινέζικο ψωμί (5 τεμ.) /Fried or steam Chinese bread 3,30

Σηγανιτές γαρίδες (5 τεμ.)/ Fried whole shrimps 9,30

Ποικιλία 2 ατόμων / Appetizers for one perso 9,30

Ποικιλία 1 ατόμου / Appetizers for one person 5,00

ούπες - Soups €

Καυτερή και ξινή/ Hot and sour soup 3,60

Κοτόπουλο με καλαμπόκι / Chicken and corn soup 3,60

Θαλασσινή σούπα / Seafood soup 5,50

ούπα με λαχανικά / Soup with vegetables 3,30

Κοτόπουλο με ζυμαρικά / Chicken noodle soup 3,60
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ούπα Γουοτόν / Wonton soup 3,60

αλάτες - Salads €

Γλυκόξινη σαλάτα / Sweet and sour salad 4,00

αλάτα με λαχανικά / Vegetable salad 4,20

αλάτα με κοτόπουλο / Chicken salad 4,80

αλάτα με γαρίδες / Shirmp salad 6,00

Πικάντικη σαλάτα/ Spicy salad 4,20

Λαχανικά - Vegetables €

Ανάμεικτα λαχανικά / Fried mixed vegetables 4,20

Κινέζικα μανιτάρια και μπάμπου / Fried Chinese mushrooms and bambou 5,20

Κινέζικα μανιτάρια, μπαμπού και μπρόκολο / Fried mushrooms, bamboo and broccoli 5,20

Γλυκόξινα λαχανικά / Fried sweet and sour vegetable 4,20

Ρύζι - Rice €

Ρύζι ατμού / Steam rice 2,40

Σηγανιτό ρύζι με αυγό / Egg fried rice 4,00

Σηγανιτό ρύζι με λαχανικά / Vegetable fried rice 4,00

Σηγανιτό ρύζι με γαρίδες / Shimps fried rice 7,50

Σηγανιτό ρύζι με κοτόπουλο / Chicken fried rice 4,40

Καντονέζε ρύζι με χοιρινό / Pork fried rice 4,40

Σηγανιτό ρύζι με κοτόπουλο και κάρυ / Chicken curry fried rice 5,20

πέσιαλ τηγανιτό ρυζί / Special fried rice 6,00

Ζυμαρικά - Noodles - Rice - Noodles €

Σηγανιτά ζυμαρικά ή ρυζομαακάρονα με λαχανικά / Fried egg noodles or rice noodles 

with vegetables 5,00

Σηγανιτά ζυμαρικά ή ρυζομακάρονα με κοτόπουλο / Fried egg noodles or rice noodles 

with chicken 5,70

Σηγανιτά ζυμαρικά ή ρυζομακάρονα με μοσχάρι / Fried noodles or rice noodles with beef 6,00

Σηγανιτά ζυμαρικά ή ρυζομακάρονα με γαρίδες / Fried egg noodles or rice noodles with 

shrimps 8,20

πέσιαλ τηγανιτά ζυμαρικά ή ρυζομακάρονα με διάφορα κρέατα και γαρίδες / Special 

fried egg noodles or rice noodles 6,60

Ζυμαρικά ιγκαπούρης με σάλτσα κάρυ και διάφορα κρέατα και γαρίδες / Singapore style 

fried rice noodles with curry powder sauce 6,80
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Κοτόπουλο - Chicken €

Γλυκόξυνο κοτόπουλο / Sweet and sour chicken 7,00

Κοτόπουλο με λαχανικά / Fried chicken with vegetables 6,80

Κοτόπουλο με Κινέζικα μανιτάρια και μπαμπού / With Chinese mushrooms and bamboo 7,00

Κοτόπουλο με κάσιους / Fried chicken with cashews 7,00

Κοτόπουλο με κάρυ / Fried chicken with curry 6,80

Κοτόπουλο με λεμόνι / Fried chicken with lemon sauce 6,80

Κοτόπουλο με τσίλι σετσουάν / Sichuan chili chicke 6,80

Κοτόπουλο με σάλτσα τεριγιάκι / Chicken with teriyaki sauce 6,80

Πάπια - Duck €

Πάπια Πεκίνου / Beijing duck 10,80

Πάπια με σάλτσα πορτοκάλι / Fried duck with orange sauce 10,50

Πάπια με Κινέζικα μανιτάρια και μπαμπού / With Chinese mushrooms and bamboo 10,50

Σραγάνη πάπια με σαλάτα και σάλτσα / Crispy duck with special sauce and salad 10,50

Πάπια με ανάνα / Pineaple duck 10,50

Μοσχάρι - Beef €

Μοσχάρι με λαχανικά / Fried beef with vegetables 8,00

Μοσχάρι με πράσινη πιπεριά / Fried beef with green pepper 8,00

Μοσχάρι με Κινέζικα μανιτάρια και μπαμπού / With Chinese mushrooms and bamboo 8,50

Μοσχάρι με μπρόκολο και σάλτσα στρειδιού / Fried beef with broccoli in oyster sauce 8,50

Μοσχάρι με τσίλι σετσουάν / Fried beef Sichuan chili sauce 8,00

Μοσχάρι με καρύ / Fried beef with curry 8,00

ίζλινγκ μοσχάρι / Sizzling beef with satay 8,50

Mongolian μοσχάρι / Mongolian beef 8,50

Μοσχάρι με μελίτζανα / Beef with eggplant in soybean paste 8,50

Χοιρινό - Pork €

Χοιρινό γλυκόξυνο / Sweet and sour pork 7,20

Χοιρινό με Κινέζικα μανιτάρια και μπαμπού / With Chinese mushrooms and bamboo 7,20

Χοιρινό με λαχανικά και σκόρδο / Fried with vegetables in garlic sauce 7,20

Χοιρινό με τσίλι σετσουάν / Sichuan chilli sauce 7,20

Σηγανιτό χοιρινό με σάλάτα και σάλτσα / Fried pork steak with special sauce 7,50

Χοιρινό με σάλτσα μελιού / Honey pork 7,50

Θαλασσινά - Seafood €
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Γαρίδες γλυκόξυνες / Sweet and sour shrimps 10,00

Γαρίδες με λαχανικά και σκόρδο / Shrimps with vegetables in garlic sauce 10,00

Γαρίδες με Κινέζικα μανιτάρια και μπαμπού / With Chinese mushroom and bamboo 10,50

Γαρίδες με σάλτσα σίζλινγκ σατάϊ / Sizzling shrimps withsauce satay 10,50

Καλαμάρι με τζίντζερ και κρεμμύδι / Fried calamari with ginger and onion 7,00

Καβούρι τηγανητό με τζίντζερ και κρεμμύδι / Fried crab with ginger and onion 7,50

Ψάρι με τομάτα / Tomato fish 7,00

Επιδόρπια - Deserts €

Σηγανητή μπανάνα / Fried banana 3,60

Σηγανητό μήλο / Fried apple 3,30

Σηγανητό παγωτό / Fried ice cream 5,00

Παγωτό (πράσινο τσάϊ, λεμόνι, μάνγκο, σοκολάτα) (2 μπάλες) / Ice cream (green tea, 

lemon, mango, chocolat) (2 balls) 5,00

5,00

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Σο μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 26/08/2015.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στο μενού από αυτή 

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

ημείωση σχετικά με το μενού:

6 / 6


