


ΣΟΥΠΕΣ    SOUPS

ΣΑΛΑΤΕΣ    SALADS

σούπα miso     miso soup
6,50€

σούπα κοτόπουλο     chicken soup
7,50€

σούπα γαρίδα     shrimp soup
9,00€

σαλάτα μανιταριών     mushroom salad
πράσινη σαλάτα με ποικιλία μανιταριών και σάλτσα yuzu

mix green salad with assorted mushroom and yuzu dressing
11,80€

σαλάτα σολομού     salmon salad
πράσινη σαλάτα με τηγανητό σολομό και πικάντικη σάλτσα λεμονιού

mix green salad with fried salmon skin and spicy lemon dressing
11,80€

σαλάτα γαρίδα     shrimp salad
πράσινη σαλάτα με γαρίδες* και κρέμα μαγιονέζας

mix green salad with shrimps* and cream mayonnaise
15,00€

σαλάτα φυκιών wakame*     wakame* seaweed salad
10,90€

σαλάτα πάπιας     duck salad
πράσινη σαλάτα με γλυκιά σως και τραγανή πάπια* **

green salad, sweet sauce, crispy duck* **
17,90€

σαλάτα καβουριού*     soft shell crab* salad
πράσινη σαλάτα με ολόκληρο μαλακό καβούρι*

green salad with soft shell crab*
17,90€



ΟΡΕΚΤΙΚΑ    APPETIZERS

gyoza black cod* 6τμχ/6pcs
gyoza μαύρου μπακαλιάρου

16,90€

rock shrimp*
με πικάντικη σως μαγιονέζας
with spicy mayonnaise sauce

16,00€

γαρίδες* tempura     shrimp* tempura
με πικάντικη σως μαγιονέζας
with spicy mayonnaise sauce

15,00€

λαχανικά tempura     vegetables tempura
με πικάντικη σως μαγιονέζας
with spicy mayonnaise sauce

12,90€

vegetables spring rolls    spring rolls λαχανικών
με γλυκόξινη σάλτσα

with sweet and sour sauce
11,90€

dumplings 6τμχ/6pcs
dough pouches steamed with shrimp

πουγκάκια ζύμης στον ατμό με γαρίδα
14,00€

spring rolls γαρίδα*    shrimp* spring rolls
με szechuan σάλτσα
with szechuan sauce

15,00€

edamame*
6,00€

spicy edamame*
6,50€



κοτόπουλο    chicken 12,00€
γαρίδα tempura    shrimp tempura 13,00€

τραγανη πάπια    crispy duck 15,00€

BAO BUN

softshell crab* tempura
μαλακό καβούρι* tempura

17,00€

τόνος τατάκι     tuna tataki
με γλυκιά σάλτσα τσίλι

in sweet chili sauce
15,00€

rice paper with crab
φύλλο ρυζιού με καβούρι και αβοκάντο

15,00€

cheese wonton
πουγκάκι τυριού με schichimi sauce
cheese wonton with shichimi sauce

13,00€

μαριναρισμένο λαβράκι     marinated seabass
με μάνγκο και μπαχαρικά

with mango and herbs (chilly)
11,90€

ταρτάρ σολομού    salmon tartar
12,90€

ταρτάρ τόνου    tuna tartar
13,90€

ταρτάρ λαυράκι    seabass tartar
12,00€

ταρτάρ αστακού    lobster tartar
29,90€



SASHIMI
8TMX/8PCS

15,00€

σολομός – salmon
τόνος – tuna

λαβράκι – seabass

NEW STYLE SASHIMI
8TMX/8PCS

15,00€

WITH FRIED RICE
ΜΕ ΤΗΓΑΝΙΤΟ ΡΥΖΙ

15,00€

σολομός – salmon
τόνος – tuna

λαβράκι – seabass
γαρίδα* – shrimp

σολομός – salmon
τόνος – tuna

λαβράκι – seabass

HANDROLLS
2TMX/2PCS

15,00€

σολομός – salmon
τόνος – tuna

γαρίδα* tempura –
tempura shrimp*

NIGIRI
6TMX/6PCS

15,00€

4TMX/4PCS
29,70€

king crab* nigiri 

6TMX/6PCS
16,90€

σολομός – salmon
τόνος – tuna

λαβράκι – seabass
γαρίδα* – shrimp

χέλι καμπαγιάκι – eel kabayaki
μπρικ – salmon roe



MAKI ROLLS
8TMX/8PCS

15,00€

NORI SALMON
τηγανητό ρολάκι σε φύλλο nori με σολομό & κρέμα τυριού
nori cream cheese and salmon in a rice roll, wrapped in nori

and then deep fried

TUNA ROLLS
τόνος, αγγούρι
tuna, cucumber

SALMON ROLLS
σολομός, αγγούρι
salmon, cucumber

SALMON SKIN ROLLS
skin σολομού, μαρούλι, πικάντικη μαγιονέζα

salmon skin, iceberg & spicy mayo

SMOKED SALMON ROLLS
καπνιστός σολομός με φιλαδέλφια, φρέσκο κρεμμύδι και σουσάμι

smoked salmon with philadelphia, fresh onion, sesame seeds

CALIFORNIA INSIDE OUT
καβούρι, αβοκάντο, αγγούρι, μαγιονέζα, σουσάμι

crab, avocado, cucumber, mayo, sesame seeds

TEMPURA ROLLS
γαρίδα* tempura, πικάντικη μαγιονέζα και σουσάμι

shrimp* tempura, spicy mayo, sesame seeds

SPICY TUNA ROLLS
τόνος πικάντικος με αγγούρι

spicy tuna with cucumber

SPICY SALMON ROLLS
σολομός πικάντικος με αγγούρι

spicy salmon with cucumber



TRIANGLE INSIDE OUT
γαρίδα* tempura, χέλι καμπαγιάκι σουσάμι και

πικάντικη μαγιονέζα
shrimp* tempura, eel kabayaki sesame seeds & spicy mayo

ALASKA ROLLS
σολομός, αβοκάντο

salmon, avocado

BOSTON ROLLS
γαρίδα* tempura, αγγούρι, μαρούλι και μαγιονέζα

shrimp* tempura, cucumber, lettuce, mayo

DANCING EEL ROLLS
φιλαδέλφια, χέλι παπασπαλισμένο με νιφάδες

tempura και σως απο χέλι
cream cheese, eel topped with tempura flakes & eel sauce

SHRIMP SALAD ROLLS
αγγούρι, μαρούλι, μαγιονέζα, καλυμμένο με γαρίδα* ατμού

cucumber, iceberg, mayo, topped with steamed shrimp*

SALMON SALAD ROLLS
αγγούρι, μαρούλι, μαγιονέζα, καλυμμένο με σολομό

cucumber, iceberg, mayo, topped with salmon

VEGETABLE TEMPURA ROLLS
ανάμεικτα λαχανικά, πικάντικη μαγιονέζα και μαύρο σουσάμι

mix vegetables, spicy mayo & black sesame seeds

VEGETABLE CLASSIC ROLLS
αβοκάντο, iceberg, αγγουράκι, καρότο

avocado, iceberg, cucumber, carrot



SPECIAL MAKI ROLLS
8TMX/8PCS

17,00€

RAINBOW NEW STYLE ROLLS (ΨΗΜΕΝΟ-COOKED)
καβούρι καλυμμένο με τόνο, σολομό, λαυράκι,

σως απο χέλι, πικάντικη μαγιονέζα
crab topped with tuna, salmon, seabass, spicy mayo

RAINBOW ROLLS
καβούρι με μαγιονέζα καλυμμένο με τόνο, σολομό,

λαυράκι και αβοκάντο
crab with mayo topped with tuna, salmon, seabass and avocado

SPICY RAINBOW
τόνος καυτερός καλυμμένος με σολομό και αβοκάντο

spicy tuna topped with salmon and avocado

SALMON SHRIMP TEMPURA ROLLS (ΨΗΜΕΝΟ-COOKED)
γαρίδα* tempura, καλυμμένο με καψαλισμένο σολομό,

σως απο χέλι, μαγιονέζα
shrimp* tempura with spicy mayo, topped with salmon,

eel sauce and mayo

AVOCADO ROLLS
χέλι καμπαγιάκι, καλυμμένο με αβοκάντο και σως απο χέλι

eel kabayaki, topped with avocado and eel sauce

SALMON LOVERS
καπνιστός σολομός, κρέμα τυρί, καλυμμένος με

φρέσκο σολομό, φρέσκο κρεμμύδι
smoked salmon with philadelphia, topped with

fresh salmon, fresh onion

SEAWEED ROLLS
χέλι καμπαγιάκι και αβοκάντο, καλυμμένο με φύκια

γουακάμε και σουσάμι
eel kabayaki with avocado, topped with wakame

seaweed and sesame seeds

BAKED SUSHI (ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ-OVEN COOKED)
γαρίδα* και αβοκάντο, καλυμμένο με καβούρι και σως

από πικάντικη μαγιονέζα
shrimp* with avocado topped with crab and spicy

mayo sauce



EXTRA SPECIAL MAKI ROLLS
8TMX/8PCS

GEISHA OPEN ROLLS (ΨΗΜΕΝΟ-COOKED)
γαρίδα* τηγανητή, καπνιστός σολομός, σως χελιού

και πούδρα καυτερών πιπεριών
fried shrimp*, smoked salmon, avocado, eel sauce and schimi powder

17,00€

ROCK SHRIMP ROLLS
γαρίδα*, καβούρι, αβοκάντο, αγγουράκι, μαγιονέζα
rock shrimp*, crabstick, avocado, cucumber, mayo

17,00€

SOFT SHELL CRAB ROLLS 6ΤΜΧ/6PCS
μαλακό καβούρι*, μαρούλι, μαγιονέζα

softshell crab*, iceberg, mayo
19,50€

KING CRAB ROLLS (ΨΗΜΕΝΟ-COOKED)
βασιλικό καβούρι*, αγγούρι, σως, wonton chips

king crab*, cucumber, aioli, wonton chips
31,90€

TARTAR ROLLS
roll με σολομό η τόνο ταρτάρ και γλυκιά σως απο χέλι

roll with salmon or tuna tartar with eel sauce
17,00€

CRISPY ROLLS
τραγανό roll με tempura σολομού, μαγιονέζα, αγγουράκι,

iceberg, καλυμμένο με flakes tempura και σως teriyaki
salmon tempura, mayo, cucumber, iceverg, top flakes and teriyaki sauce

17,00€

RICE PAPER ROLLS
καβούρι, μαγιονέζα, αγγουράκι, αβοκάντο και γλυκιά σως απο χέλι

crabstick, mayo, cucumber, avocado, topped with eel sauce
17,00€



ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ    MAIN COURSES

chicken yakitori     κοτόπουλο σουβλάκι
15,90€

salmon teriyaki     φιλέτο σολομού με ρύζι
16,90€

black cod* miso     φιλέτο μαύρου μπακαλιάρου* με μίσο σως
32,90€

vegetable noodles     noodles με λαχανικά
13,00€

chicken noodles     noodles με κοτόπουλο και λαχανικά
15,30€

shrimp* noodles     noodles με γαρίδες* και λαχανικά
16,40€

beef noodles     noodles με μοσχάρι και λαχανικά
16,40€

duck*** noodles     noodles με πάπια*** και λαχανικά
17,90€

egg fried rice vegetables     τηγανητό ρύζι με αυγο και λαχανικά
10,90€

chicken egg fried rice
τηγανητό ρύζι με κοτόπουλο, αυγό και λαχανικά

13,00€

shrimp* egg fried rice
τηγανητό ρύζι με γαρίδες*, αυγό και λαχανικά

13,00€

beef egg fried rice
τηγανητό ρύζι με μοσχάρι, αυγό και λαχανικά

13,00€

duck*** egg fried rice
τηγανητό ρύζι με πάπια***, αυγό και λαχανικά

17,90€

crispy duck* **
τραγανή πάπια, πίτες, λαχανικά

crispy duck, pancakes, vegetables
27,00€



*Κατεψυγμένα προϊόντα / Frozen products
**Προμαγειρεμένα προϊόντα / Precooked products

Σε όλες μας τις σαλάτες, χρησιμοποιούμε εξαιρετικά
παρθένο ελαιόλαδο

In all our salads, we use extra virgin olive oil

Σε όλα τα τηγανιτά προϊόντα χρησιμοποιούμε πρώτης
ποιότητας ηλιέλαιο

In all our fried products, we use the best quality sunflower oil

Φ.Π.Α. και λοιποί φόροι συμπεριλαμβάνονται /
V.A.T. and all taxes are included

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εαν δεν λάβει
το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο)
Consumer is not obliged to pay if the notice payment

has not been received (receipt-invoice)

Tο κατάστημα υποχρεoύται να διαθέτει έντυπα δελτία,
σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο, για την διατύπωση

οποιασδήποτε διαμαρτυρίας
The establishment is obliged to have printed forms available

in a special location near the exit for the registration of complains


