
STARTERS
EDAMAME
φασολάκια σόγιας, µε αλάτι 4.00 €
µε spicy tagarashi powder 4.50 €

MISO SOUP  
µε µανιτάρια & tofu 4.00 €
µε ψάρι 4.00 €

GYOZA 
µε κοτόπουλο και λαχανικά 5.50 €

HARUMAKI SPRING ROLLS 6.00 €
ρολλά λαχανικών µε sweet chili sauce

ΗARUSAME 
noodles από soya beans, µε chili & γαρίδες 6.00 € 
ή µε wasabi & καβούρι 6.00 € 

CRAB AND CHEESE BITES 6.50 €
µπουκιές καβουριού µε cream cheese

EBI FRY 7.50 €
δύο jumbo γαρίδες tempura µε tonkatsu και mayo 
sauce 

CRUNCHY CRAB 8.50 €
καβούρι, φέτες αβοκάντο και αγγούρι, 
iki salad dressing  

SHRIMP BITES 9.50 €
γαρίδες tempura µε ελαφριά πικάντικη sauce 

SALMON OR TUNA TATAKI 9.50 €
σολοµός ή τόνος ψηµένος εξωτερικά µε ponzu sauce 

CHICKEN YAKITORI STICKS | 2pcs 6.50 €
καλαµάκι κοτόπουλο µαριναρισµένο σε yakitori sauce  

SALMON YAKITORI STICKS | 2pcs 7.50 €
καλαµάκι σολοµού µαριναρισµένο σε yakitori  sauce

SUSHI RICE BOWL | 4.00 €
 

SALADS 
WAKAME GOMA 6.50 € 
φύκι wakame, άσπρο σουσάµι & sesame oil 

WAKAME SALAD 7.50 €
πράσινη σαλάτα µε φύκι, καρότο, soya and sesa-
me oil dressing | ατοµική 4.50 €                                                                 

SASHIMI SALAD 9.00 €
πράσινη σαλάτα µε φιλετάκια ψαριού 
& japanese dressing 

GOMA SALMON SALAD 9.00 €
πράσινη σαλάτα µε φιλετάκια σολοµού 
& goma dressing | ατοµική 5.00 €

SHRIMP AND CRAB SALAD 9.50 €
πράσινη σαλάτα µε κοµµάτια γαρίδας, 
καβουριού και iki white dressing 

TARTARS 
SALMON or TUNA 8.50 €
µε dashi sauce & masago         

WASABI SALMON or TUNA 8.50 €
µε wasabi dressing

TARU TARU SALMON or TUNA 9.00 €
µε αβοκάντο, φύκι, σουσάµι &  iki dressing  

MAKI SUSHI | 6pcs
KAPPA MAKI 3.50 €
αγγούρι και σουσάµι

AVOCADO MAKI 4.00 €
αβοκάντο και σουσάµι

SHAKKE MAKI 6.00 €
σολοµός και wasabi

SEABASS SCALLION MAKI 6.00 €
λαβράκι, ψιλοκοµµένο κρεµµύδι και wasabi 

SPICY SHRIMP MAKI 6.00 €
βραστή γαρίδα, αγγούρι και πικάντικη sauce

TEKKA MAKI 6.00 €
τόνος και wasabi

TARTAR MAKI 6.50 €
ταρτάρ διαφόρων ψαριών, wasabi truffle

TEMAKI ROLL | 1pc 
ΧΩΝΑΚΙ ΑΠΟ ΦΥΚΙ ΜΕ ΡΥΖΙ 5.00 €
µε σολοµό ή τόνο ή χέλι και αβοκάντο,
επιλογή µε sweet dressing ή spicy dressing 

CRUNCHY MAKI | 6pcs
SALMON CRUNCHY MAKI 9.00 €
σολοµός, creamy mayo dressing

SPECIAL CRUNCHY MAKI 9.00 €
σολοµός, τόνος, creamy mayo dressing

SPICY TUNA CRUNCHY MAKI 9.50 €
τόνος, spicy mayo dressing

ΤEMPURA CRUNCHY MAKI 9.50 €
γαρίδα tempura, wasabi truffle 

 

IKI NEW STYLE SASHIMI 
GREEK STYLE SASHIMI 7.50 €
λεπτά φιλέτα λαβράκι µε κάπαρη, 
καπαρόφυλλα και dressing ελαιόλαδου

YUZU SEABASS SASHIMI 8.00 €
λεπτά φιλέτα λαβράκι µε yuzu dressing

SPICY SALMON SASHIMI 8.00 €
λεπτά φιλέτα σολοµού, σουσάµι,
sesame oil  και chili sauce

SALMON GOMA SASHIMI 8.50 €
λεπτά φιλέτα σολοµού µε nori  shreds
και goma dressing

TUNA KAISO SASHIMI 8.50 €
λεπτά φιλέτα τόνου µε άσπρο σουσάµι, 
kaiso & japanese dressing

NIGIRI | 2pcs
ΕBI - βραστή γαρίδα 4.00 €

SEABASS - λαβράκι 4.00 €

SHAKKE - SALMON - σολοµός 4.50 €

MAGURO - TUNA - τόνος 5.00 €

UNAGI - χέλι 6.50 €

FISH OF THE DAY - ψάρι ηµέρας 

GUNKAN 
MASAGO - αυγά ρέγγας 4.50 €

TOBIKO YUZU - αυγά χελιδονόψαρου 
µε yuzu 5.50 €

IKURA - µπρικ 7.00 €

SASHIMI
SEABASS  - λαβράκι | 6 pcs 10.00 € | 9 pcs 15.00 €

SALMON -  σολοµός | 6 pcs 11.00 € | 9 pcs 16.50 €

TUNA  - τόνος | 6 pcs 12.00 € | 9 pcs 18.00 €

ASSORTMENT - ποικιλία | 6 pcs 10.00 € | 9 pcs 15.00 €

FISH OF THE DAY - ψάρι ηµέρας   



IKI PRIME ROLLS | 8pcs
JASPI ROLL 9.50 €
καβούρι, αγγούρι, spicy sauce, καλυµµένο µε jalapeno 
και spicy dressing 

THAI ROLL10.00 €
γαρίδα, καυτερή sauce, µάνγκο, καλυµµένο µε 
κόλιανδρο, chili και σταγόνες sriracha 

SAKAI ROLL 10.50 €
σολοµός, jalapeno, wasabi, ginger, ψιλοκοµµένο 
κρεµµύδι, καλυµµένο µε wasabi truffle, teriyaki sauce, 
σχοινόπρασο και panko

EXOTIC ROLL 10.50 €
καβούρι, αγγούρι, iki mayo & καλυµµένο µε trilogy 
sauce, άσπρο & µαύρο σουσάµι

OSAKA ROLL 11.00 €
τόνος, jalapeno, wasabi, ginger, ψιλοκοµµένο 
κρεµµύδι, καλυµµένο µε wasabi truffle, teriyaki sauce, 
σχοινόπρασο και panko

SEABASS DELIGHT ROLL11.50 €
λαβράκι, αγγούρι, cream, καλυµµένο µε φιλετάκια 
λαβράκι, yuzu mayo, red chili, dragon hair

CRAB ROLL12.50 €
καβούρι, wasabi truffle, yuzu και masago

TRUFFLE ROLL12.50 €
γαρίδες tempura, truffle mayo και panko

SIMCHEE ROLL12.50 €
σολοµός, ψιλοκοµµένο κρεµµύδι, spicy dressing, 
καλυµµένο µε καψαλισµένο φιλέτο σολοµού, mayo 
drops και µπρικ 

YUZU ROLL12.50 €
καβούρι, φρέσκο κρεµµύδι & panko, καλυµµένο µε 
αβοκάντο, yuzu sauce, µπρικ και σχοινόπρασο 

EMPEROR ROLL 12.50 € 
γαρίδα tempura και cream cheese, καλυµµένο µε φιλέτο 
σολοµού, cream cheese και black masago

SENDAI ROLL 12.50 €
σολοµός, γαρίδα tempura, masago, ψιλοκοµµένο 
κρεµµύδι, cream cheese, καλυµµένο µε iki truffle, sweet 
chili sauce και µαύρο σουσάµι

RAINBOW ROLL 13.50 € 
καβούρι, ponzu, iki mayo, καλυµµένο µε φιλετάκια 
σολοµού, τόνου, αβοκάντο, red chili και σχοινόπρασο

FIRE ROLL 14.00 € 
γαρίδα tempura, αβοκάντο, iki mayo, spicy ponzu, 
καλυµµένο µε φιλετάκια τόνου, spicy mayo, 
σχοινόπρασο και φρέσκο κρεµµύδι  

URAMAKI - INSIDE OUT ROLLS | 6pcs | 8pcs
AVOCADO ROLL 4.00 € | 5.00 €
αβοκάντο, αγγούρι

ASPARAGUS TEMPURA ROLL 6.00 € | 7.00 €
σπαράγγι tempura µε iki  mayo dressing,  
µε ή χωρίς jalapeno

CREAMY SALMON ROLL 6.00 € | 7.50 €
σολοµός µε creamy mayo dressing

SALMON AVOCADO ROLL 6.00 € | 7.50 €
σολοµός, αβοκάντο, wasabi

SALMON AND CREAM CHEESE  ROLL 6.50 € | 8.00 €
σολοµός και cream cheese

SALMON TERIYAKI  ROLL 7.50 € | 9.00 €
ρολό µε καψαλισµένο σολοµό, αβοκάντο, αγγούρι, 
teriyaki sauce

CALIFORNIA ROLL 6.50 € | 8.00 €
καβούρι, αβοκάντο, iki mayo dressing, orange masago 

TEMPURA ROLL 6.50 € | 8.00 €
γαρίδα tempura, yellow masago,  
µε ή χωρίς jalapeno

SPICY TUNA ROLL 6.50 € | 8.00 €
τόνος, spicy iki sauce

TUNA AND CREAM CHEESE ROLL 7.00 € | 8.50 €
τόνος και cream cheese

TRUFFLE TUNA ROLL 7.00 € | 8.50 €
τόνος και wasabi truffle

UNAGI ROLL 7.50 € | 9.00 € 
χέλι και αγγούρι

SUSHI COMBOS
SUSHI ROLLS MIX 
10τµχ | pcs10.00 €
2 x spicy tuna roll, 2 x spicy shrimp maki, 
2 x california roll (crab), 2 x kappa maki 
(cucumber), 2 x creamy salmon roll

SUSHI ROLLS - NIGIRI MIX 
12τµχ | pcs13.00 €
Το sushi roll mix των 10 τµχ + 2 χ shakke nigiri

SUSHI ROLLS - NIGIRI - SASHIMI MIX  
15τµχ | pcs17.00 €
Το sushi roll nigiri mix των 12 τµχ + 1 χ salmon 
sashimi, 1 x seabass sashimi, 1 x tuna sashimi

NOODLES
SHIITAKE MUSHROOMS AND VEGETABLES YAKI 
SOBA 9.50 €
noodles στο τηγάνι µε µανιτάρια σιτάκε και λαχανικά

CHICKEN AND VEGETABLES YAKI SOBA 10.50 €
noodles στο τηγάνι µε κοτόπουλο και λαχανικά

SHRIMP AND VEGETABLES YAKI SOBA 12.50 €
noodles στο τηγάνι µε γαρίδες και λαχανικά

DESSERT I ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ

PAVLOVA 7.00 €

ICE CREAM 6.00 €  

MAIN COURSES
CHICKEN TERIYAKI 11.00 €
κοτόπουλο teriyaki µε ρύζι

SALMON TERIYAKI 12.50 € 
σολοµός teriyaki µε ρύζι

CHICKEN YAKITORI 11.00 €                                    
3 καλαµάκια κοτόπουλου µαριναρισµένα σε 
yakitori sauce µε ρύζι ή σαλάτα

SALMON YAKITORI 13.50 €                                   
3 καλαµάκια σολοµού µαριναρισµένα σε yakitori 
sauce µε ρύζι ή σαλάτα

BEEF  YAKINIKU 12.50 €
φιλετάκια µοσχαριού από rib eye σε sauce yakiniku 
µε ρύζι ή σαλάτα

BEEF  TERIYAKI 12.50 €
φιλετάκια µοσχαριού από rib eye σε sauce teriyaki
µε ρύζι ή σαλάτα 

Το κατάστηµα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα Δελτία Παραπόνων. Αγορανοµικός Υπεύθυνος: Μάκης Μαλαµόπουλος. Οι αναγραφόµενες τιµές ειναι σε ευρώ και περιλαµβάνουν ΦΠΑ 24% και Δηµοτικό 
Φόρο 0,5%. Σε περίπτωση έκδοσης τιµολογίου παρακαλούµε ενηµερώστε µας εγκαίρως. The restaurant is obliged to have Complaint Forms. Person in charge in case of market inspection: 

Makis Malamopoulos. The above prices are in euro and include VAT 24% and municipal taxes 0.5%. Please inform us if you need an invoice
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει, εάν δεν λάβει το νόµιµο παραστατικό στοιχείο. The consumer has no obligation to pay, if the legal document element has not been received..


