
SALADS 

Edamame steam  / Spicy Edamame  

Φασόλια σόγιας ατμού με ανθό αλατιού/σοτέ με chilli garlic σόγια 

Crispy  Calamari Salad  

Ανάμεικτη σαλάτα με τηγανιτό καλαμάρι dressing λεμονιού ντοματίνια σουσάμι  yuzu 

mayo  

Crab Salad    

Ανάμεικτη σαλάτα με *καβούρι βιολογικά ντοματίνια απαλή κρέμα αβοκάντο σχοινόπρασο 

Kaiso Salad  

Σαλάτα με φύκια dressing σουσαμιού τσούμα 

Asian Chicken Ceasar  

Σαλάτα με iceberg Katsu κοτόπουλο καλαμπόκι Thai πανσέτα yuzu mayo τραγανά φύλλα 

spring roll 

 

STARTERS 

Καλαμάρι baby a la plancha  

Μαριναρισμένο flakes φινόκιο  κρέμα λευκού ταραμά με yuzu κονφί ντοματίνια τηγανιτό kale citrus 

truffle 

Kikko Shrimp Tempura  

*γαρίδες panko λαχανικά tempura sweet chilly mayo σχοινόπρασο 

Double Rock Shrimps    

Με Korean Mayo & Creamy Mango Sauce  

Spring rolls λαχανικών  

Τραγανά χειροποίητα spring rolls με γλυκόξινη sauce 

Crab Tartar  

Tartar καβουρόψιχα με μάνγκο yuzu mayo αυγά χελιδονόψαρου yuzu ponzu truffle και 
τραγανό κανταΐφι 

Carpaccio γαρίδας  

Μαριναρισμένο με φρέσκο χυμό lime chilli πίκλα αγγούρι κροκέτα φινόκιο sansho mayo  

 



 

 

Raw bar 

New Style Sashimi 

Sea bass/Salmon/Tuna  

 Ζεστό sashimi με τζίντζερ σχοινόπρασο yuzu soy  

Tuna Tataki  

Με μάνγκο κόλιανδρο jalapeno dressing  

Sea Bream Usuzukuri  

Λεπτές φέτες φαγκρί dressing λεμονιού πίκλα αγγούρι σχοινόπρασο φρέσκο chilli 

Beef Tataki  

Φιλέτο μοσχαρίσιο citrus truffle λευκό κρεμμύδι δάκρυ πιπεριάς 

Ceviche sea bass Cantaloupe  

Chilli βασιλικός λευκό κρεμμύδι βιολογικά ροδέλα ντοματίνια lime   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAIN DISHES 

Salmon Miso  

Μαριναρισμένος Σολομός σε miso γλασαρισμένες μελιτζάνες σάλτσα tartar λάδι 

κόλιανδρου 

Λαβράκι  

Λαβράκι ψητό baby pak choi μάνγκο chilli baby πατάτες λάδι μυρωδικών  

Tuna  

Πουρές παντζάρι horseradish σπαγγέτι κολοκύθι chilli και φασόλια edamame  

Φιλέτο Πάπιας  

Με τηγανητό ρύζι  λαχανικά αφυδατωμένο αυγό και ασιατική σάλτσα πάπιας λάδι 

σχοινόπρασο  

Φιλέτο Μοσχάρι  

Με πουρέ καπνιστής πατάτας σπαράγγια μανιτάρια porto-bello Den miso μαύρου σκόρδου 

chips kale 

Katsu Chicken Teriyaki  

Κοτόπουλο μπούτι χειροποίητα Noodles με λαχανικά και teriyaki sauce 

Η ψαριά της ημέρας   (φιλεταρισμένα)  

 (ανάλογα με την προμήθεια της ημέρας) 

 Συνοδευτικά  jalapenos, ντοματίνια υφές κρεμμυδιού και ρύζι ατμού  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Casual Maki (8pcs) 

Avo  

Ρολάκι με αβοκάντο  

Spice Crab  

Ρολάκι με *καβούρι αυγά χελιδονόψαρου Gochu Jang mayo 

Salmon Soft Cream  

Ρολάκι με σολομό και απαλή κρέμα avocado 

Spice Tuna  

Ρολάκι με τόνο φρέσκο κρεμμύδι Sriracha 

Butterfish Truffle  

Ρολάκι με πάστα τρούφας  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



House Kikko Rolls 

(Inside out rolls 8pcs) 

California  

Ρολάκι με *καβούρι Kewpie mayo αγγούρι αβοκάντο  

Shrimp Tempura  

Ρολάκι με γαρίδα tempura spice mayo φρέσκο σπαράγγι crispy rice 

σουσάμι 

Quinoa Vegetable  

Ρολάκι με φρέσκο σπαράγγι αβοκάντο αγγούρι καρότο και τραγανή 

κινόα 

Salmon or Tuna Avocado  

Ρολάκι με σολομό ή τόνο αβοκάντο σουσάμι  

New York  

Ρολάκι με γαρίδα tempura αγγούρι επικάλυψη από mousse τόνου 

σάλτσα teriyaki spice mayo και τραγανά φύλλα spring roll  

Flamed Butterfish  

Ρολάκι με *καβούρι αβοκάντο αγγούρι on the top tartar Butterfish 

καψαλισμένο με yuzu honey miso σχοινόπρασο  

Hannibal  

Ρολάκι με γαρίδα tempura αβοκάντο επικάλυψη από flamed φιλέτο 

μοσχαριού σάλτσα teriyaki Korean mayo και αυγά χελιδονόψαρου  

Alaska  

Ρολάκι με *καβούρι αγγούρι αβοκάντο επικάλυψη από τόνο σολομό 

λαυράκι χυμό lime αυγά χελιδονόψαρου 

 

 



Panko Salmon  

Τηγανιτό ρολό με σολομό απαλή κρέμα τυριού αβοκάντο σάλτσα 

teriyaki σχοινόπρασο 

Sea bass Jalapeno  

Ρολάκι με λαυράκι αβοκάντο αγγούρι επικάλυψη από λαυράκι 

ξύσμα lime jalapeno και σκόνη miso 

Salmon teriyaki on shrimp tempura  

Ρολάκι με γαρίδα  tempura spice mayo καψαλισμένο σολομό 

σάλτσα teriyaki σχοινόπρασο σουσάμι 

No Name  

Ρολάκι με *καβούρι αγγούρι επικάλυψη από καψαλισμένο χέλι 

απαλή κρέμα αβοκάντο σάλτσα χελιού σουσάμι crispy rice 

Kikko Truffle  

Ρολάκι με τόνο σολομό επικάλυψη από σολομό τόνο pasta τρούφας  

τραγανά chips κρεμμυδιού  

 Νigiri Omakase Experience  

NIGIRI/GUNKAN/SASHIMI  

              (Ωμά ή καψαλισμένα) 

Σολομός   

 Τόνος   

 Γαρίδα  

 Ψάρια Ημέρας  

 Χέλι  

Αυγά σολομού  

Butterfish   

Καβουρόψιχα  

Σκουμπρί   



 

 

Γλυκά  

Lemon  

Κρέμα λεμονιού με yuzu καψαλισμένη μαρέγκα crumble σουσαμιού 

Mille feuille  

Τραγανό φύλλο κρέμα βανίλιας φρέσκα φρούτα εποχής 

Choco ice  

Σοκολάτα manjari biscuit βανίλιας παγωτό μαύρου σουσαμιού φρούτα του δάσους 

Ice Cream Omakase  

 

 


