
Ορεκτικά €

TERIYAKI CHICKEN LEGS (ΤΕΜ. 4) (Μαριναρισμένα μπουτάκια  κοτόπουλου, 

βουτηγμένα σε σάλτσα teriyaki & σουσάμι) 6,00

GOLDSEA COMBO (ΤΕΜ.10) (Ποικιλία ορεκτικών για δύο άτομα) 10,00

YAKITORI (ΤΕΜ.2) (Ο αγαπημένος ιαπωνικός μεζές. Καλαμάκια από μαριναρισμένο 

κοτόπουλο & λαχανικά.) 4,00

TEMPURA SHRIMPS (ΤΕΜ.4) ( Οι ξακουστές ιαπωνικές γαρίδες τηγανισμένες σε μείγμα) 7,50

HOT CRISPY CHICKEN WINGS (ΤΕΜ.4) (Καυτερές & τραγανές φτερούγες κοτόπουλο) 4,00

SPARE RIBS (ΤΕΜ.4) (Ζουμερά παραδοσιακά χοιρινά παιδάκια) 4,00

STUFFED CHICKEN WINGS (ΤΕΜ.2) (Ζουμερές φτερούγες κοτόπουλο με γέμιση από 

κιμά & λαχανικά) 4,50

TERIYAKI CHICKEN WINGS (ΤΕΜ.4) (Μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο, 

βουτηγμένες σε σάλτσα teriyaki & σουσάμι) 4,00

HULU HULU SHRIMPS(ΤΕΜ.4) (Γαρίδες τυλιγμένες σε τραγανό μαλλί αγγέλων) 7,50

SHAO MAI (ΤΕΜ.4) (Πουγκάκια στον ατμό με μοσχαρίσιο κιμά λαχανικά) 4,50

DUMPLINGS (ΤΕΜ.4) (Παραδοσιακά πιττάκια τηγανιτά ή στον ατμό με κοτόπουλο ή 

χοιρινό, αρωματισμένα με μπαχαρικά) 4,00

FRIED WONTONS (ΤΕΜ.4) (Τραγανά φιογκάκια με μυρωδάτα λαχανικά & κιμά) 4,00

CRAB RANGOON (ΤΕΜ.4) (Πουγκάκια από παραδοσιακή ζύμη, με καβουρόψιχα & 

κρέμα τυριού) 6,00

SHANGHAI ROLLS (ΤΕΜ.4) (Τραγανά ρολά με γέμιση από κρέας & λαχανικά ) 4,50

SPRING ROLLS (ΤΕΜ.2) (Λεπτοκομμένα λαχανικά τυλιγμένα σε τραγανό φύλλο ) 3,00

Σαλάτες €

BROCCOLI CRAB (Ένας ντελικάτος συνδυασμός από ανθούς μπρόκολου με 

καβουρόψιχα) 5,00

MIXED VEGGIES (Ποικιλία εξωτικών λαχανικών σοταρισμένα στο wok) 6,00

STIR-FRY VEGGIES (Εξαιρετικά φρέσκα λαχανικά σε ελαφριά sauce) 6,50

KAISO SALAD (Πολύχρωμος συνδυασμός από ποικιλία φυκιών για τους sushi lovers) 7,00

HIYASHI SALAD (Σαλάτα με τραγανό φύκι & τσίλι σε sesame oil) 7,50

THAI SALAD (Φρέσκα λαχανικά με surimi σε ταϋλανδέζικη συνταγή (πικάντικη) ) 6,00

GOLDSEA SALAD (Πανδαισία γεύσεων από φρέσκα λαχανικά με γαρίδες σε εξωτική 

sauce) 7,00

GREEN SALAD (Φρέσκα ανάμεικτα λαχανικά με dressing μουστάρδας) 5,00

SALMON SASHIMI (Δροσερή σαλάτα με φρέσκο σολωμό σε soy sauce) 6,50

ROCKA PARMESANA (Τρυφερή ρόκα με τυρί παρμεζάνα & πλούσιο dressing βαλσάμικο) 6,00

CHILI CHICKEN SALAD (Ανάμεικτη πράσινη σαλάτα με ψητό φιλέτο κοτόπουλο & 

μάνγκο σε γλυκιά chili sauce) 5,50
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Σούπες €

WON TON SOUP (Σούπα με φρέσκα λαχανικά & won ton) 3,80

TOM KHA GAI (Βελούδινη ταϋλανδέζικη σούπα με κοτόπουλο και λαχανικά σε γάλα 

καρύδας. ) 4,50

MISO SOUP (Φασόλια σόγιας με μείγμα καρυκευμάτων σε παραδοσιακή ιαπωνική 

συνταγή) 4,00

CAMBODIA SOUP (Μια ιδιαίτερα ξινή σούπα από την Καμπόζη, με γαρίδες, 

αρωματισμένη με τσίλι και λεμόνι.) 4,50

CHICKEN NOODLE SOUP (Σούπα με νούγιες αυγών & λαχανικά σε light soy sauce.) 4,00

HOT & SOUR SOUP (Η κλασσική παραδοσιακή καυτερή & ξινή σούπα Πεκίνου) 3,50

TOM YUM (Παραδοσιακή σούπα από την Ταϋλάνδη με γαρίδες & λαχανικά (πικάντικη)) 4,50

CHICKEN & SWEET CORN SOUP (Βελούδινη σούπα με ψιλοκομμένο κοτόπουλο & 

γλυκό καλαμπόκι) 4,00

Κοτόπουλο €

POTATO CHICKEN (Ιδανικό συνδυασμός κοτόπουλου με τραγανές πατάτες & λαχανικά) 9,50

ALMOND & CASHEW CHICKEN (Φιλετάκια κοτόπουλο με λαχανικά, τραγανά κάσιους 

& αμύγδαλα) 10,00

GUANDONG CHICKEN (Τρυφερά φιλετάκια κοτόπουλο με κολοκύθι & μανιτάρια σε 

ήπια σάλτσα ) 9,50

CHICKEN CURRY (Κοτόπουλο με λαχανικά σε σάλτσα κάρυ) 9,00

BLACK PEPPER CHICKEN (Κοτόπουλο με λαχανικά, γαρνιρισμένα με μυρωδάτο 

φρεσκοτριμμένο πιπέρι Sichuan) 9,50

KUNG PAO CHICKEN ( Ένα σπέσιαλ πικάντικο πιάτο. Κυβάκια κοτόπουλου με 

λαχανικά, αρωματισμένα με μπαχαρικά και τραγανά φυστίκια) 10,50

JIANG SHU CHICKEN (Φιλετάκια κοτόπουλο με λαχανικά σε ελαφρώς πικάντικη suace) 9,50

SWEET FIRE CHICKEN (Τραγανό κοτόπουλο σε γλυκιά καυτερή εξωτική sauce & ανανά) 9,50

LEMON CHICKEN ( Τραγανό φιλέτο κοτόπουλο σε sauce λεμονιού ) 9,00

SWEET & SOUR CHICKEN ( Παναρισμένο κοτόπουλο σε παραδοσιακή γλυκόξινη 

συνταγή με ανανά & λαχανικά) 9,50

CARAMEL CHICKEN (Παναρισμένα τρυφερά φιλετάκια κοτόπουλο καραμελωμένα με 

σουσάμι) 9,00

CHILI CHICKEN (Κοτόπουλο με λαχανικά σε σάλτσα τσίλι) 9,50

Χοιρινό €

 DOUBLE COOKED PORK (Σιγοβρασμένο φιλέτο χοιρινού & έπειτα σοταρισμένο στο 

wok με λαχανικά) 9,50

YU XIAN PORK (Χοιρινά φιλετάκια με λεπτοκομμένες πιπεριές & τζίντζερ σε ελαφριά 

πικάντικη σάλτσα) 9,00

JINGER PORK (Ένας ιδιαίτερος συνδυασμός χοιρινού με πιπερόριζα & μέλι) 8,50

PINEAPPLE PORK (Χορινό με ανανά & λαχανικά σε εξωτική σάλτσα) 8,50

MUSHROOM PORK (Φιλετάκια χοιρινού με ποικιλία μανιταριών σε σάλτσα σόγιας) 9,50
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SWEET & SOUR PORK ( Παναρισμένο χορινό σε παραδοσιακή γλυκόξινη συνταγή με 

ανανά) 9,50

CARAMEL PORK (Παναρισμένα τρυφερά χορινά κυβάκια, καραμελωμένα με σουσάμι) 9,00

Μοσχάρι €

PEPPER BEEF (Τρυφερά φιλετάκια από μοσχάρι με λαχανικά σε black bean sauce) 10,50

MONGOLIAN BEEF (Μια πρόκληση για τους λάτρεις του είδους. Μοσχάρι με λαχανικά 

σε παραδοσιακή αρχαία συνταγή) 10,50

BROCCOLI BEEF (Μια ελαφριά εκδοχή μοσχαριού, με τρυφερό μπρόκολο) 10,00

MANGO BEEF (Μοσχαράκι με φρέκσο μάνγκο & λαχανικά σε εξωτική sauce) 10,00

KOREAN BBQ (Μοσχαράκι με ανανά σε κορεάτικη ελαφριά γλυκιά sauce) 10,50

SATAY BEEF (Φιλετάκια μοσχαριού σε satay sauce με μπαμπού & μανιτάρια ) 10,00

BEIJING BEEF (Τραγανές παναρισμένες λωρίδες από φιλέτο μοσχαριού σε ελαφριά 

γλυκιά πικάντικη sauce ) 10,00

CANTONESE BEEF FILLET (Τρυφερό φιλέτο νουά σε ελαφρώς πικάντικη sauce 

Καντόνας) 10,50

BEEFSTEAK ( Ζουμερά φιλέτα μαριναρισμένα σε sauce από καβουρδισμένο σουσάμι, 

γαρνιρισμένα με λωρίδες φρέσκου κρεμμυδιού. Συνοδεύονται με shichimi sauce 

(πικάντικο)) 10,50

SZECHUAN BEEF (Ένα φημισμένο καυτερό πιάτο της επαρχίας Sichuan με πολύχρωμες 

πιπεριές ) 10,00

Πάπια €

TERIYAKI DUCK (Λεπτοκομμένη πάπια με γευστική σάλτσα teriyaki) 12,00

ORANGE DUCK (Τραγανή πάπια με φέτες πορτοκάλι & πλούσια σάλτσα πορτοκαλιού ) 12,00

CRISPY DUCK (Νόστιμη τραγανή πάπια με χειροποίητα αχνιστά πιτάκια & 

φρεσκοκομμένα λαχανικά ) 12,50

PEKING DUCK ( Η κλασσική πάπια Πεκίνου, αρωματισμένη με εξαίσια μπαχαρικά. 

Συνοδεύεται με φρέσκα λαχανικά & χειροποίητα αχνιστά πιτάκια) 13,00

Θαλασσινά €

SWEET & SOUR SHRIMPS (Παναρισμένες γαρίδες σε παραδοσιακή γλυκόξινη συνταγή 

με ανανά & λαχανικά) 11,50

MANGO SHRIMPS (Ένα πολύχρωμο πιάτο με γαρίδες & μάνγκο) 11,50

KUNG PAO SHRIMPS (Ένα σπέσιαλ πικάντικο πιάτο, γαρίδες με λαχανικά, 

αρωματισμένα με μπαχαρικά & τραγανά φυστίκια) 12,00

CANTONESE SHRIMPS (Γαρίδες με λαχανικά, σοταρισμένα στο wok, σε μια ανάλαφρη 

συνταγή) 11,50

HONG KONG SHRIMPS (Μια γλυκιά τοπική συνταγή με αμύγδαλα & ανανά ) 11,50
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Extras €

CHINESE BREAD (ΤΕΜ.4) (Παραδοσιακό κινέζικο ψωμάκι ) 2,00

PAN CAKES (ΤΕΜ 6) (Χειροποίητες παραδοσιακές πίτες ) 1,50

PRAWN CRACKERS (Τραγανές νιφάδες με γεύση γαρίδας) 2,00

EDAMAME (Φασόλια σόγιας) 4,00

Νούγιες €

SPECIAL NOODLES (Νούγιες από ρύζι ή αυγό με γαρίδα, μοσχάρι, κοτόπουλο & 

λαχανικά ) 7,50

SINGAPORE NOODLES (Νούγιες από ρύζι, με λαχανικά & γαρίδες σε σάλτσα κάρυ) 6,00

YAKISOBA NOODLES (Ιαπωνικές νούγιες με κοτόπουλο & λαχανικά) 7,00

VEGETABLE NOODLES (Νούγιες με λεπτοκομμένα φρέσκα λαχανικά) 5,50

Ρύζι €

MALAY FRIED RICE (Τηγανιτό ρύζι από τη Μαλαισία) 3,50

SINGAPORE FRIED(Ανάμεικτο τηγανιτό ρύζι με κάρυ) 4,50

CANTONESE FRIED RICE (Ανάμεικτο τηγανιτό ρύζι στο wok ) 4,50

NASI GORENG RICE (To παραδοσιακό ανάμεικτο ρύζι Ινδονησίας) 4,50

VEGETABLE FRIED RICE (Τηγανιτό ρύζι με αυγό & φρέσκα λαχανικά) 4,00

EGG FRIED RICE (Τηγανιτό ρύζι με αυγό & φρέσκο κρεμμυδάκι) 3,50

STEAM RICE (Αχνιστό ρύζι jasmin) 2,50

Επιδόρπια €

FRIED APPLE ROLL (Μήλο τυλιγμένο σε τραγανό φύλλο με μέλι) 5,00

FRIED FRUITS WITH ICE CREAM (Tηγανιτές γεύσεις φρούτων με μέλι & καρύδια 

συνοδευόμενες από βανίλια Μαδαγασκάρης (επιλογές: μπανάνα ή μήλο ή ανανάς) 3,80

FRIED ICE CREAM  5,00

BISCOTTINO ΣΟΚΟΛΑΤΑ 2,50

CHEESECAKE 5,00

MALT BITTER 5,00

APPLE CRUMBLE  4,50

BROWNINGS 4,50

SOUFFLE 2,50

Ποτά-αναψυκτικά €

SAKE (200ML) 6,50

TSINGTAO BEER (330ML) 3,00

KAISER BEER (330ML) 2,50
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AMSTEL BEER (330MI) 2,00

HEINEKEN BEER (330MI) 2,30

TUBORG ΣΟΔΑ (330ML) 1,20

PERRIER 2,50

ΑΥΡΑ ΝΕΡΟ (ΕΜΦΙΑΛΟΜΕΝΟ 1,5LT) 1,50

ΑΥΡΑ ΝΕΡΟ (ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ 330ML) 1,50

ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ (187ML)  3,30

ΗΜΙΓΛΥΚΟ ΛΕΥΚΟ (187ML) 3,30

ΓΛΥΚΟ ΛΕΥΚΟ (187ML) 3,50

FIX ΛΕΥΚΟ (187ML) 2,00

FIX ΜΑΥΡΟ (187ML) 2,20

ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ ΞΗΡΟ (187ML) 3,50

ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ ΗΜΙΓΛΥΚΟ (187ML) 3,30

ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ ΓΛΥΚΟ (187ML) 3,50

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 300ml/ 500ml

Shusi fusion €

OMG (8PCS)(Γαρίδα Tempura, σολωμός, φρέσκο κρεμμυδάκι, τυρί philadelphia, 

spicy sauce, tobiko) 15,00

SUNSET BLVD (8PCS) (Γαρίδα Tempura, τυρί philadelphia, σολωμός, σπαράγγι, spicy 

sauce, tobiko) 15,00

RAINBOW ROLL (8PCS) (California, σολωμός, τόνος, γαρίδα) 13,00

NATSU MAKI (8PCS) (Surimi, αγγούρι, αβοκάντο, σολωμός, μαγιονέζα) 12,00

SUPREME VEGGIE ROLL (8PCS) (Ποικιλία λαχανικών, μαγιονέζα) 11,00

THUNDER ROLL (8PCS) (Alaskan roll, πιπεριά jalapeno, μαγιάτικο) 14,00

HAWAIAN ROLL (8PCS) (Μάνγκο, αβοκάντο, αγγούρι, surimi, γαρίδα) 13,00

Shusi traditional €

NIGIRI SUSHI (4PCS) Ξυδάτο ρύζι με φιλέτο ψαριού της επιλογής σας)

ΜΑΚΙ (4PCS) (Ρολά από φύκι με γέμιση της επιλογής σας και ξυδάτο ρύζι California 

(καβουρόψιχα, αβοκάντο) 6,00

MAKIMONO (8PCS) (ποικιλία – 2 τόνο, 2 σολωμό, 2 καβουρόψιχα, 2 λαχανικά) 8,50

ΜΑΚΙ COMBO (8PCS) (ποικιλία – 2 τόνο, 2 σολωμό, 2 τσιπούρα, 2 γαρίδα) 10,00

SHASHIMI (6PCS)

TEMARI (6PCS)

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 30/09/2014.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στο μενού από αυτή 

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

Σημείωση σχετικά με το μενού:
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