Vietnam
(Αχιλλέως 91, Παλαιό Φάληρο 175-63)

Μενού
Νέα πιάτα/ New dishes
Σαλάτες- Salads:
Salmon salad(Green salad with smoked salmon and sauce made from Sake wine/
Πράσινη σαλάτα με καπνιστό σολομό και σως από κρασί ρυζιού.)

€

Seaweed salad (Σαλάτα φύκια)

8,00
5,50

Σούπα- Soup:
Pho' (Vietnamese noodle soup with beef/Βιετναμέζικη σούπα με μοσχαράκι και νούγιες
(φο))

8,50

Κυρίως- Main dish:
Crispy Chicken Teriyiaki (Chicken nuggets with teriyiaki sauce and crispy
noodles/Κοτόπουλο μπουκιές με σως τεριγιάκι και τραγανές )

10,00

Oriental pearl Shrimps (Shrimps with tofu and traditional sauce served with egg fried
rice/Γαρίδες με τόφου με παραδοσιακή σως σερβιρισμένες με τηγανητό ρύζι)

13,00

Chicken Satay Grilled (Grilled chicken marinated in satay sauce with vegetables,steam
rice and peanut butter/Κοτόπουλο στη σχάρα μαριναρισμένο με σως satay sauce ρύζι
ατμού και λαχανικά)

11,00

Sam sin rice sticks (Wide rice noodles with three kind of seafood
(cuttlefish/shrimps/crab)/Πλατιά ρυζομακάρονα με τριών ειδών θαλασσινά
(σουπιά/γαρίδα/καβούρι)

9,20

Golden salmon (Salmon with turmeric sauce broccoli and mushrooms
Σολομός με sauce τουρμέρικ μπρόκολο και μανιτάρια)

13,00

Bok Choy beef (Beef with mushrooms and oyster sauce/ Μοσχάρι με μανιτάρια και σως
στρειδιών )

11,00

Sea Gravel (Soft shell crab with tamarind sauce /Καβούρι με μαλακό κέλυφος και σως
τάμαριν)

12,00

Appetizers - Ορεκτικά

€

Spring Rolls (2 τεµ.) (A chinese favorite. Strips of vegetables in crispy wrappers.Kινέζικη
σπεσιαλιτέ. Ψιλοκοµµένα λαχανικά σε τραγανά ρολά)

4,00

Vietnamese Rolls (2 τεµ.) (Traditional rice rolls with minced pork, vegetables and
vermicelli./Παραδοσιακά ρολά από ρύζι µε ψιλοκοµµένο χοιρινό, λαχανικά
και vermicelli)

4,50

Fried Won Ton (6 τεµ.)(Crispy won ton skins filled with minced pork/ Τραγανά φιογκάκια
“won ton” µε γέµιση από ψιλοκοµµένο χοιρινό)

4,50
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Seafood Won Ton (6 τεµ.)(A delicious taste. Deep-fried won ton skins filled with seafood
and creamy cheese/ Μία αξιαγάπητη γεύση. Τραγανά φιογκάκια “won ton” µε
θαλασσινά και κρεµώδες τυρί)

5,50

Fried Shrimps (6 τεµ.) (Shrimps in a golden batter, deep-fried to perfection/Τηγανιτές
γαρίδες σε χρυσή ζύµη)

8,90

Paradise Shrimps (6 τεµ.)(Crispy shrimps in a vietnamese batter. Served with mandarin
sauce/ Τραγανές γαρίδες σε βιετναµέζικη ζύµη. Σερβίρονται µε µάνταριν σως)

8,90

Teriyaki Chicken Wings (6 τεµ.) (Deep-fried chicken wings in teriyaki sauce/Τηγανιτές
φτερούγες κοτόπουλου σε τεριγιάκι σως)

5,50

Angel Wings (2 τεµ.)(Stuffed chicken wings with pork, in teriyaki sauce/Φτερούγες
κοτόπουλου γεµισµένες µε χοιρινό, σε τεριγιάκι σως)

6,50

BBQ Spare Ribs (Spare ribs in a barbeque sauce/ Χοιρινά παϊδάκια σε µπάρµπεκιου σως)

6,00

Shrimp Dumplings (6 τεµ.)(Steamed dumplings with shrimps/∆ίπλες ατµού µε γαρίδες)

8,90

Fried Dumplings (6 τεµ.)(Deep-fried dumplings with minced pork/ Τηγανιτές δίπλες µε
γέµιση από ψιλοκοµµένο χοιρινό)

6,00

Shao Mai (6 τεµ.) (Traditional steamed dumplings, stuffed with minced
pork/Παραδοσιακές δίπλες ατµού µε ψιλοκοµµένο χοιρινό)

6,00

Assortment Dish (για 2 άτοµα) (A selected combination of appetizers/Ένας εκλεκτός
συνδυασµός ορεκτικών από τα 1, 3, 5, 7.)

10,50

Curry Kok (6 τεµ.) (Chicken with vegetables and curry in crusty leaves/Ψιλοκοµµένο
κοτόπουλο µε λαχανικά και κάρυ σε τραγανά φύλλα)
Prawn Crackers (Fried shrimp chips/Τηγανιτά τσιπς γαρίδας)

5,50
2,50

Chicken Rolls (2 τεµ.) (Crispy rolls with minced chicken and vegetables/Τραγανά ρολά µε
ψιλοκοµµένο κοτόπουλο και λαχανικά)

4,30

Soups & Salads - Σούπες & Σαλάτες

€

Vietnamese Salad (Traditional vietnamese salad with chicken/Παραδοσιακή βιετναµέζικη
σαλάτα µε κοτόπουλο)

5,50

Green Salad (A mixture of green vegetables with homemade dressing/Ποικιλία
λαχανικών µε σπιτική σως.)

5,50

Thai Beef Salad (Strips of vegetables with beef in a mild spicy dressing/Ψιλοκοµµένα
λαχανικά µε µοσχάρι σε ελαφρώς πικάντικη σως)

5,80

Sweet and Sour Salad (Homemade sweet and sour salad/Σπιτική γλυκόξινη σαλάτα)
4,50
Won Ton Soup (A traditional recipe with won ton in a clear broth/Παραδοσιακή συνταγή
µε “won ton” σε διαυγή ζωµό)

4,30

Chicken Corn Soup (Chicken, sweet corn and egg flowers in a light broth/Κοτόπουλο µε
καλαµπόκι σε ελαφρύ ζωµό)

4,30

Sharkfin Soup (A unique taste. Soup with sharkfin/ Μία µοναδική γεύση. Σούπα µε πτερύγιο
καρχαρία)

6,50
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Hot and Sour Soup (A well-known recipe for the hot and sour lovers, with pork and
vegetables/ Μία πασίγνωστη συνταγή για τους λάτρεις της πικάντικης και ξινής γεύσης
µε χοιρινό και λαχανικά)

4,50

King Crab Soup (A recipe from South Vietnam with crabmeat, shrimps and
asparangus/Μία συνταγή από το Νότιο Βιετνάµ µε ψίχα καβουριού, γαρίδες και
σπαράγγια)

6,00

Straw Mushroom Soup (Crabmeat and straw mushrooms in a perfect combination/ Ένας
τέλειος συνδυασµός από ψίχα καβουριού και µανιτάρια straw)

5,50

Duck Soup (A vietnamese taste with duck, bamboo and mushrooms/Βιετναµέζικη γεύση
µε πάπια, µπαµπού και µανιτάρια)

5,00

Vegetable Soup (A traditional recipe with egg and a rich combination of vegetables/
Παραδοσιακή συνταγή µε αυγό και έναν πλούσιο συνδυασµό λαχανικών)

4,00

Sushi
Fresh Rolls with Shrimps/ Φρέσκα ρολά µε γαρίδες

Maki Sushi
Veggie Roll (6 τεµ.)/Ρολό µε λαχανικά
Tekka Maki (6 τεµ.)(Yellow fin tuna roll/Ρολό µε τόνο)
Sake Maki (6 τεµ.) (Fresh Salmon roll/ Ρολό µε σολοµό)

€
7,50

€
9,00
9,00
9,00

California Maki (6 τεµ.) (Avocado, crab stick and cucumber/Ρολό µε αβοκάντο, crab
stick και αγγούρι)
9,00

Nigiri Sushi
Sake Nigiri (2 τεµ.) (Salmon on rice/Νιγκίρι µε σολοµό)
Maguro Nigiri (2 τεµ.) (Μaguro tuna on rice/ Nιγκίρι µε τόνο)
Ebi Nigiri (2 τεµ.) (Cooked shrimp on rice/ Nιγκίρι µε γαρίδα)

Sashimi
Shake Sashimi (2 τεµ.) (Salmon slices/ Σασίµι από σολοµό)
Μaguro Sashimi (2 τεµ.) (Maguro tuna slices/ Σασίµι από τόνο)

Combination Platter
Combo Sushi (8 τεµ.) (2 pcs Veggie roll, 2 pcs Salmon roll, 2 pcs California Maki and 2 pcs
Ebi Nigri/ Συνδυασµός από 2 κοµ. Ρολλό Veggie, 2 κοµ. Ρολλό Σολοµού, 2 κοµ. California
Maki και 2 κοµ. Nigiri Γαρίδα)

€
6,00
6,00
6,00

€
6,00
6,00

€

15,00
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Chicken - Κοτόπουλο

€

Orange Chicken (Fillet of chicken, fried crispy in light batter, surrounded with thick
orange sauce/Φιλέτο κοτόπουλου πανέ,περιτριγυρισµένο µε πλούσια σως πορτοκαλιού)

9,50

Oriental Chicken (Sliced chicken with chinese mushrooms and bamboo
shoots/Κοτόπουλο µε κινέζικα µανιτάρια και µπαµπού)

9,50

Cashew Nuts Chicken (Sliced chicken with cashew nuts in a soya sauce/Κοτόπουλο µε
κάσιους σε σως σόγιας)

10,50

Red Pepper Chicken (Fillet of chicken, fried crispy in light batter, surrounded with thick
sweet-chili sauce/Φιλέτο κοτόπουλου πανέ, περιτριγυρισµένο µε γλυκιά πικάντικη σως)

10,50

Maoris Chicken (Sliced chicken with vegetables in a sweet-chili sauce/Κοτόπουλο µε
ψιλοκοµµένη κόκκινη και πράσινη πιπεριά, σωταρισµένα σε γλυκιά πικάντικη σως)

10,00

Indochinese Chicken (For the chili lovers. Chicken and vegetables in a spicy sauce/Για
τους λάτρεις του τσίλι. Κατόπουλο µε λαχανικά σε καυτερή σως)

9,50

Curry Chicken (Sliced chicken in an oriental curry sauce/Κοτόπουλο σε ανατολίτικη κάρυ
σως)

9,50

Lemon Chicken (Fillet of chicken, fried crispy in light batter, surrounded with thick lemon
sauce/Φιλέτο κοτόπουλου πανέ, περιτριγυρισµένο µε πλούσια σως λεµονιού)

9,50

Pineapple Chicken (An alternative sweet and sour taste. Chicken with pineapple in a
white sauce/Μία διαφορετική γεύση του γλυκού και του ξινού. Κοτόπουλο µε ανανά σε
λευκή σως)

9,50

Sweet and Sour Chicken (The most famous recipe in the West. Chicken with vegetables
and pineapple in the classic red sauce/ Η πιο διάσηµη συνταγή στη ∆ύση. Κοτόπουλο µε
λαχανικά και ανανά στην κλασσική γλυκόξινη σως)

9,50

Caramel Chicken (Crispy chicken in caramel sauce/Τραγανά φιλετάκια κοτόπουλου σε
σως καραµέλας)

Duck - Πάπια

10,00

€

Saigon Duck (Roasted duck with vegetables and crispy noodles/Ψητή πάπια µε λαχανικά
και τραγανά ζυµαρικά)

12,00

Toban Duck (Sliced duck with vegetables in spicy toban sauce/ Ψιλοκοµµένη πάπια µε
λαχανικά σε καυτερή τόµπαν σως)

12,00

Crispy Duck (Fillet of duck, roasted in our special chinese oven, battered to crispy
perfection.Served with sweet and sour salad/Τραγανή πάπια, ψηµένη στον ειδικό κινέζικο
φούρνο µας. Σερβίρεται µε γλυκόξινη σαλάτα.)
13,50
Peking Duck (A traditional recipe fromPeking. Roasted duck finely sliced, with strips of
vegetables and thin pancakes for you to wrap in/Μία παραδοσιακή συνταγή από το
Πεκίνο. Ψιλοκοµµένο φιλέτο πάπιας µε λαχανικά και πίτες, για να τυλίξετε µόνοι σας)

14,00
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Pork - Χοιρινό

€

Sweet and Sour Pork (Crispy pork in traditional sweet and sour sauce.
Τραγανιστό χοιρινό στην παραδοσιακή γλυκόξινη σως)

9,50

Szechuan Pork (Double cooked pork with vegetables in a spicy sauce.
∆ιπλοµαγειρεµένο χοιρινό µε λαχανικά σε καυτερή σως)

9,50

Chop Suey Pork (Shredded pork, stir-fried with a variety of vegetables/ Ψιλοκοµµένο
χοιρινό, µαγειρεµένο µε ποικιλία λαχανικών)

9,50

Moushou Pork (An oriental recipe with shredded pork, vegetables, hoisin sauce and
pancakes/Μία ανατολίτικη συνταγή µε ψιλοκοµµένο χοιρινό, λαχανικά, hoisin σως και
πίτες)

11,00

Apple Pork (The tasteful combination of fresh apple, pork and vegetables in turmeric
sauce.Ένας γευστικός συνδυασµός µε µήλο, χοιρινό και λαχανικά σε turmeric σως)

9,50

Black Pepper Pork (Shredded pork with vegetables in a peppery sauce.Ψιλοκκοµένο
χοιρινό µε λαχανικά µαγειρεµένο σε πιπεράτη σως)

9,50

Beef - Μοσχάρι

€

Satay Beef (Sliced beef with vegetables in satay sauce/Φέτες µοσχάρι µε λαχανικά σε
σως satay)

11,50

Oyster Beef (Sliced beef with vegetables in oyster sauce/Φέτες µοσχάρι µε λαχανικά σε
σως στρειδιών)

11,00

JoJo Beef (6 τεµ.) (Sticks with beef in teriyaki sauce/Σουβλάκια µόσχου σε σως τεριγιάκι)

11,50

Garlic Beef (For the lovers of strong tastes. Shredded beef with garlic/Για τους λάτρεις
των δυνατών γεύσεων. Ψιλοκοµµένο µοσχάρι µε σκόρδο)

10,50

Broccoli Beef (Sliced beef with broccoli in a traditional sauce/Φέτες µοσχάρι µε
µπρόκολο σε παραδοσιακή σως)

10,50

Chop Suey Beef (Shredded beef with a rich combination of vegetables/Ψιλοκοµµένο
µοσχάρι µε έναν πλούσιο συνδυασµό λαχανικών)

10,50

Charlie Beef (Sliced beef, cooked with green pepper/Φέτες µοσχάρι µε πράσινη πιπεριά)

10,50

Szechuan Beef (A traditional recipe from Szechuan. Shredded beef in a spicy sauce with
soya and chili/Μία παραδοσιακή συνταγή από το Szechuan. Ψιλοκοµµένο µοσχάρι σε
καυτερή σως από σόγια και τσίλι)

10,50

BBQ Beef (Sliced beef with onion in a barbeque sauce/Φέτες µοσχάρι µε κρεµµύδι σε
µπάρµπεκιου σως)

11,50

Narcissus Beef (Shredded beef cooked with fungus and vermicelli, accompanied with
hoisin sauce and pancakes/Ψιλοκοµµένο µοσχάρι, µαγειρεµένο µε µανιτάρια fungus και
vermicelli. Συνοδεύεται µε hoisin σως και πίτες)

11,50

Mongolian Beef (A recipe from North China. Plain beef in a spicy and sweet sauce/Μία
συνταγή από τη Μογγολία. Μοσχάρι µε κυρίαρχη γεύση το καυτερό και το γλυκό)

11,00

Luc Lac Beef (Tender Veal with onion and pepper in a light sweet sauce/Μοσχαράκι
γάλακτος µε κρεµµύδι σε ελαφρώς γλυκιά σως µε πιπέρι)

12,00
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Imperial Beef (Tender Veal with vegetables in a red wine sauce/Μοσχαράκι γάλακτος µε
λαχανικά σε σως από κόκκινο κρασί)

Seafood - Θαλασσινά

12,00

€

Shrimp - Γαρίδα:
Hukilau Shrimp (Shrimps in a spicy tomato sauce/Γαρίδες σε πικάντικη σως από ντοµάτα)

14,00

Satay Shrimp (Shrimps with vegetables in satay sauce/Γαρίδες µε λαχανικά σε σως satay)

14,00

Sweet and Sour Shrimp (The famous sauce with shrimps, vegetables and pineapple/Η
διάσηµη γλυκόξινη σως µε γαρίδες, λαχανικά και ανανά)

13,50

Garlic Shrimp (Powerful taste with shrimps and garlic/∆υνατή γεύση µε γαρίδες και
σκόρδο)

13,50

Curry Shrimp (Shrimps with vegetables in an oriental curry sauce/Γαρίδες µε λαχανικά σε
ανατολίτικη κάρυ σως)

13,50

Chop Suey Shrimp (Stir-fried shrimps with a rich combination of vegetables/Γαρίδες
µαγειρεµένες µε πλούσιο συνδυασµό λαχανικών)

13,50

Cashew Nuts Shrimp (Stir-fried shrimps with cashew nuts in a soya sauce/Γαρίδες µε
κάσιους σε σως σόγιας)

14,50

Toban Shrimp (Shrimps with vegetables in spicy toban sauce/Γαρίδες µε λαχανικά σε
καυτερή τόµπαν σως)

13,50

Flower Shrimp (Stir-fried shrimps with a variety of mushrooms/Γαρίδες µαγειρεµένες µε
πλούσια ποικιλία µανιταριών)

13,50

Teriyaki Shrimp (Shrimp and vegetables in teriyaki sauce/Γαρίδες µε λαχανικά σε τεριγιάκι
σως)

13,50

Squid - Καλαµάρι:
Crispy Squid (Crispy squid with red green pepper, garlic and dry onion/Τραγανό
καλαµάρι µε κόκκινη, πράσινη πιπεριά, σκόρδο και κρεµµύδι)
Crab - Καβούρι:
Kowlong Crab (Crab with vegetables in a spicy ginger sauce/Καβούρι µε λαχανικά σε
πικάντικη τζίντζερ σως)

Side dishes - Συνοδευτικά πιάτα

8,50

13,00

€

Omelet - Οµελέτα:
Oriental Fuyung (Omelet with shrimps, chicken, pork and vegetables/Οµελέτα µε γαρίδες,
κοτόπουλο, χοιρινό και λαχανικά)

8,50

Vegetables - Λαχανικά
Bean Sprouts (Stir-fried bean sprouts with strips of carrots and onions/Φύτρες φασολιών
µε ψιλοκοµµένα καρότα και κρεµµύδι)

5,50

Mixed Vegetables (For the vegetables lovers. A variety of vegetables stir-fried to
perfection/Για τους λάτρεις των λαχανικών. Ποικιλία λαχανικών σωταρισµένα σε ελαφριά
σως)

6,00
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Rice - Ρύζι:
Curry Fried Rice (Fried rice with egg, vegetables and pineapple in curry sauce/Τηγανητό
ρύζι µε αυγό, λαχανικά και ανανά σε κάρυ σως)

6,50

Egg Fried Rice (Fried rice with egg and fresh onion/Τηγανητό ρύζι µε αυγό και φρέσκο
κρεµµυδάκι)

5,50

Cantonese Fried Rice (Fried rice with pork, egg and vegetables/Τηγανητό ρύζι µε
ψιλοκοµµένο χοιρινό, αυγό και λαχανικά)

6,50

Shrimp Fried Rice (Fried rice with shrimps, egg and vegetables/Τηγανητό ρύζι µε γαρίδες,
αυγό και λαχανικά)

7,50

Steamed Rice (The oriental jasmine rice, steamed to perfection/Το ανατολίτικο ρύζι
γιασεµί στον ατµό)

2,60

Pancake - Πίτες / Βun – Ψωμί:
Pancakes (6 τεµ.) (Πίτες ατµού)
Vietnamese Steam Bun (2 τεµ.) (Βιετναµέζικο ψωµάκι στον ατµό)
Vietnamese Steam Bun with Meat (Βιετναµέζικο ψωµάκι στον ατµό µε κρέας)

1,50
1,20
3,60

Chow Mein & Rice Noodles

€

Chow Mein - Ασιάτικα Ζυµαρικά (Χοντρά):
Combination Chow Mein (Chinese noodles with beef, chicken, pork and
vegetables/Κινέζικες νούγιες µε µοσχάρι, κοτόπουλο, χοιρινό και λαχανικά)

7,50

Beef Chow Mein (Chinese noodles with beef and vegetables/Κινέζικες νούγιες µε
µοσχάρι και λαχανικά)

7,00

Shrimp Chow Mein (Chinese noodles with shrimps and vegetables/Κινέζικες νούγιες µε
γαρίδες και λαχανικά)

8,50

Chicken Chow Mein (Chinese noodles with chicken and vegetables.
Κινέζικες νούγιες µε κοτόπουλο και λαχανικά)

6,80

Vegetable Chow Mein (Chinese noodles with vegetables/Κινέζικες νούγιες µε λαχανικά)

6,00

Noodles - Ρυζοµακάρονα (Ψιλά):
Combination Rice Noodles (Rice noodles with beef, chicken, pork, egg and
vegetables/Κινέζικα ρυζοµακάρονα µε µοσχάρι, κοτόπουλο, χοιρινό, αυγό και λαχανικά)

7,50

Beef Rice Noodles (Rice noodles with beef, egg and vegetables/Κινέζικα ρυζοµακάρονα
µε µοσχάρι, αυγό και λαχανικά)

7,00

Shrimp Rice Noodles (Rice noodles with shrimps, egg and vegetables/Κινέζικα
ρυζοµακάρονα µε γαρίδες, αυγό και λαχανικά)

8,50

Chicken Rice Noodles (Rice noodles with chicken, egg and vegetables/Κινέζικα
ρυζοµακράρονα µε κοτόπουλο, αυγό και λαχανικά)

6,80

Vegetable Rice Noodles (Rice noodles with egg and vegetables/Κινέζικα
ρυζοµακάρονα µε αυγό και λαχανικά)

6,00

Desserts - Επιδόρπια
Brownie Double Chocolate (Brownie µε διπλή σοκολάτα)

€
4,50
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Chocolate Soufflé (Σουφλέ σοκολάτας)
Creme Brule (Η αυθεντική)
Chocolate Crepe (Crepe with chocolate and whipped cream/Κρέπα µε σως
σοκολάτας και σαντιγύ)
Fried Ice Cream (Deep fried ice cream with chocolate sauce/Τηγανητό παγωτό µε σως
σοκολάτας)
Fried Banana (Crispy banana with honey/Τηγανητή µπανάνα µε µέλι)
Fried Pineapple (Crispy pineapple rings with honey/Τηγανητός ανανάς µε µέλι)
Lychee (Chinese exotic fruit/Κινέζικο εξωτικό φρούτο)
Banana Split (Fresh banana with ice cream/Φρέσκια µπανάνα µε παγωτό)
Μixed Ice Cream (Ice cream with chocolate sauce and whipped cream/Ανάµικτο
παγωτό µε σως σοκολάτας και παγωτό)
Ice Cream Βall (Μπάλα παγωτό)

4,50
6,00
4,50
5,00
4,50
4,00
4,00
5,50
5,00
1,50

Σημείωση σχετικά με το μενού:
Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Το μενού έχει δοθεί στο e-table.gr από το εστιατόριο στις 28/05/2015.
Για οποιαδήποτε αλλαγή στο μενού από αυτή
την ημερομηνία και μετά δεν ευθύνεται το e-table.gr.
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