
PRICE LIST





Edamame
φασολάκια σόγιας με αλάτι

4.00

Ebi fry
τηγανιτές γαρίδες τυλιγμένες με φύλλο και sauce

8.00

Salmon onigiri
μπάλες ρυζιού με σολωμό

4.50

Salmon tartare
ψιλοκομμένος σολωμός με sauce

7.00

Tuna tartare
ψιλοκομμένος τόνος με sauce

7.50

Salmon tataki
ψητός σολωμός με ponzu sauce

7.00

Appetizers

Tekka maki
ρολάκι με τόνο, λίγο wasabi

4.00

Sake maki
ρολάκι με σολωμό, λίγο wasabi

3.50

Seabass maki
ρολάκι με μαριναρισμένο λαβράκι

4.00

Kani maki
ρολάκι με καβούρι, λίγο wasabi

3.00

Ebi maki
ρολάκι με γαρίδα*, λίγο wasabi

3.50

HosomAki 6pcs

Wakame
σαλάτα από φύκια

5.50

Kani salad
σαλάτα με καβούρι και sauce λαχανικών

6.50

Salmon sashimi salad
σαλάτα με σολωμό και dressing

7.50

sAlAds





Doragon 8pcs
ρολό με τηγανιτή γαρίδα*, αβοκάντο, χέλι και unagi sauce

12.00

Tombo 8pcs
ρολό με καβούρι, αγγούρι, σολωμό - τόνο - γαρίδα* - λαβράκι από πάνω

11.00

Yoshi 8pcs
ρολό με λαχανικά, tartare σολωμού και αμύγδαλο

12.00

Kumbo 10pcs
ρολό με καβούρι, tempura και teriyaki sauce

15.00

Yuki 8pcs
ρολό με τηγανιτή γαρίδα*, cream cheese και salmon tartare,

spicy mayo και unagi sauce
14.00

Yume 8pcs
τραγανό ρολό με σολωμό, λαχανικά και sauce μουστάρδας

12.00

Fuji san 8pcs
ρολό με τηγανιτή γαρίδα* και καυτερό crab tartare

12.00

speciAl YosHi rolls

UrAmAki 8pcs

California
ρολό με καβούρι, αβοκάντο, αγγούρι και αυγά χελιδονόψαρου

5.50

Spicy tuna
ρολό με τόνο και spicy mayo 

6.00

Spicy salmon
ρολό με σολωμό και spicy mayo

5.50

Vegetarian
ρολό με ανάμεικτα λαχανικά

4.00

Crab ebi
ρολό με καβούρι, cream cheese, γαρίδα* και unagi sauce

8.00

Tempura
ρολό με τηγανιτή γαρίδα*, spicy mayo ή cream cheese και unagi sauce 

7.50

Salmon avocado
ρολό με σολωμό και αβοκάντο

6.50

Salmon cream cheese
ρολό με σολωμό, αγγούρι, cream cheese και unagi sauce 

6.50

Crab cream cheese
ρολό με καβούρι, αγγούρι, cream cheese και unagi sauce

6.00





Asa 16pcs
California / Sake maki / Ebi nigiri

12.00

Yoru 30pcs
Tempura / Spicy salmon / Tekka maki / Kani maki / Sake nigiri

24.00

YosHi combo

Yoshi sweet
5.00

dessert

Crab deep fry
τηγανιτό ρολό με καβούρι, cream cheese, λαχανικά και teriyaki sauce

5.50

Salmon deep fry
τηγανιτό ρολό με σολωμό, cream cheese, λαχανικά και teriyaki sauce

6.50

deep frY rolls 5pcs

Ρύζι με φιλέτο και wasabi

Maguro: τόνος 4.00

Sake: σολωμός 3.50

Suzuki: λαβράκι 4.00

Unagi: χέλι 4.50

Ebi: γαρίδα* 3.50

Nigiri 2pcs 

Κομμάτια ψαριών

Maguro: τόνος 5.00

Sake: σολωμός 4.00

Unagi: χέλι 4.50

sAsHimi New stYle 2pcs





Coca cola 
1.80

Coca Cola Light
1.80

Sprite
1.80

Σουρωτή ανθρακουχο
1.80

Νερό 1Lt
1.60

driNks

Asahi
5.00

beer

Sake
hot or cold 200ml

8.00

Viva Esmeralda
λευκό ποτήρι 

4.00

Αρμονία Γη Αβάντις
ερυθρό ποτήρι 

4.00

Viva Esmeralda
λευκό φιάλη 

17.00

Νασιάκου Μαντινεία
λευκό φιάλη 

15.00

Αρμονία Γη Αβάντις
ερυθρό φιάλη 

15.00

wiNerY



Tα προϊόντα με αστερίσκο είναι κατεψυγμένα.
Το κατάστημα υποχρεούται στην έκδοση αποδείξεων ή αναλύτικών αποδείξεων μηχανής.
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία 1169/2011 κάποια συγκεκριμένα τρόφιμα
δυνητικά μπορεί να προκαλέσουν αλλεργίες ή δυσανεξίες. Για περισσότερες πληροφορίες 
απευθυνθείτε στο κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο
παραστατικό στοιχείο (απόδειξη ή τιμολόγιο)

* oι γαρίδες που χρησιμοποιούμε αλιεύονται
  στο νομό Αιτωλοακαρνανίας  4 μήνες το χρόνο






