
Asian Restaurant & Delivery

210.80.69.100

MENU



01. Σπρινγκ Ρολς (4 τμχ.) - Spring Rolls (4 Pcs.)
Ψιλοκομμένα λαχανικά τυλιγμένα σε τραγανό φύλλο. Συνοδευονται απο γλυκόξινη σάλτσα. 4.80€ 
Chopped vegetables wrapped in crispy pastry. Served with sweet and sour sauce.

02. Γουόν Τον με τυρί (4 τμχ.) - Cheese won-tons (4 Pcs.) 
Τραγανά φιογκάκια από φύλλο Γουόν τον με γέμιση απο κρεμώδες τυρί, καβούρι και γαρίδες. 4.80€ 
Συνοδεύονται απο σάλτσα δαμάσκηνο.  
Crispy won-tons stuffed with creamy cheese, crab and shrimp. Served with plum sauce.

03. Γαρίδες Τεμπούρα (6 τμχ.) - Shrimp Tempura (6 Pcs.)
Παναρισμένες τηγανητές γαρίδες. Συνοδέυονται απο γλυκιά σάλτσα τσίλι. 6.90€
Lightly breaded fried shrimps. Served with sweet chilli sauce. 

04. Κάρυ Σαμόσα (4 τμχ.) - Curry Samosas (4 Pcs.)
Χοιρινά πιτάκια με γέμιση από χοιρινό κιμά, πατάτες και αρακά. 4.80€
Συνοδεύονται από σάλτσα δαμάσκηνο. (ελαφρώς πικάντικα).
Crispy pastry filled with minced pork, potatoes, carrots and peas. Served with plum sauce. (lightly spicy)

05. Φτερούγες Κοτόπουλου (4 τμχ.) - Chicken Wings (4 Pcs.)
Τραγανές φτερούγες κοτόπουλου μαριναρισμένες σε σάλτσα σόγιας, τηγανισμένες στο γουόκ. 5.60€
Συνοδεύονται με γλυκιά σάλτσα τσίλι με μέλι (ελαφρώς πικάντικες).
Crispy chicken wings marinated in soy sauce, fried in the wok. Served with sweet chilli sauce with honey (lightly spicy).

06. Χοιρινά Παϊδάκια (4 τμχ.) - Pork Chops (4 Pcs.)
Μαριναρισμένα σε σάλτσα χοϊ-σιν και γαρνιρισμένα με σουσάμι. Σερβίρονται με σάλτσα μπάρμπεκιου. 5.90€
Marinated in hoi-sin sauce and garnished with sesame seeds. Served with BBQ sauce.

07. Τσίπς Γαρίδας (8 τμχ.) - Prawn Crackers (8 Pcs.)
Τραγανές νιφάδες γαρίδας. Συνοδεύονται απο γλυκόξινη σάλτσα. 2.70€
Crispy shrimp flakes. Served with sweet and sour sauce.

08. Όνιον Ρίνγκς (8 τμχ.) - Onion Rings (8 Pcs.)
Παναρισμένα και τηγανισμένα στο γουόκ δαχτυλίδια κρεμυδιού. Συνοδεύονται από σάλτσα γιαουρτιού. 4.50€
Breaded fried onions in the wok. Served with yogurt sauce.

09. Πατάτες Βομβάης - Bombay Potatoes
Κυβάκια πατάτας με ινδικά καρικέυματα, σωταρισμένα στο γουόκ. 3.80€
Συνοδεύονται απο δροσιστική σάλτσα γιαουρτιού. (ελαφρώς πικάντικες).        
Potato Cubes with Indian spices, sautéed in wok. Served with refreshing yogurt sauce (lightly spicy).

10. Τηγανητό Καλαμάρι (8 τμχ.) - Fried Squid (8 Pcs)
Παναρισμένες και τηγανισμένες στο γουόκ ροδέλες απο καλαμάρι. 5.20€
Συνοδεύονται απο γλυκιά σάλτσα τσίλι με μέλι και λάϊμ.  
Breaded fried squid. Served with sweet chilli sauce and a slice of lime.

11. Κοτομπουκιές (6 τμχ.) - Chicken nuggets (6 Pcs.)
Παναρισμένες και τηγανισμένες μπουκιές κοτόπουλου. Συνοδεύονται με σάλτσα μαγιονέζας-μουστάρδας. 5.60€
Lightly breaded and fried chicken nuggets. Served with mustard-mayonnaise sauce.

12. Πιτάκια (2 τμχ.) - Pancakes (2 Pcs.)
Σερβίρονται με σάλτσα γλυκιά τσίλι. 2.00€ 
Served with sweet chilli sauce.

15. Σαλάτα Ιάβας - Java Salad
Πράσινη σαλάτα με μαρούλι, τριμμένο μήλο, σταφίδες κουκουνάρι με σάλτσα βινεγκρέτ με μπαλσάμικο. 5.30€
Green salad with lettuce, grated apple, raisins, pine nuts, with vinaigrette balsamic sauce.

16. Ταϊλανδέζικη Σαλάτα με μοσχάρι - Thai beef salad
Δροσιστική πράσινη σαλάτα με τρυφερές λωρίδες μοσχαρίσιου φιλέτου, 6.50€
τοματίνια, ροδέλες κρεμμυδιού, αγγούρι και κόλιανδρο με λάϊμ σως.
Refreshing green salad with tender strips of veal fillet, cherry tomatoes, onion rings, cucumber and corriander 
with lime sauce.

17. Σαλάτα Μάνγκο - Mango Salad    Απλή - Simple

Εξωτική σαλάτα με λάχανο, καρότο, ροδέλες κρεμμυδιού και φρέσκο μάνγκο με δροσερή λάϊμ σως. 5.50€
Exotic salad with cabbage, carrots, onion rings and fresh mango with fresh lime sauce.  

Με γαρίδες - With shrimps: 7.50€

18. Σαλάτα Γουόν-τον - Won-ton salad
Πράσινη σαλάτα με μαρούλι, αγγούρι, τοματίνια, αυγό και σως απο φυστίκια.  5.60€
Γαρνίρεται με τραγανές λωρίδες φύλλου γουόν-τον.
Green salad with lettuce, cucumber, cherry tomatoes, egg and peanut sauce. Garnished with crispy won-ton strips.

      Ορεκτ ικά  / Appet i zers

 Σαλάτες  /  Sa lads



19. Σαλάτα Τσόπ-σούϊ. - Chop-suey   
Ανάμικτα σοταριμένα ζεστά λαχανικά, κινέζικο λάχανο, καρότο, πράσινες  και κόκκινες πιπεριές, κρεμμύδια, μπρόκολο. 
Σερβίρεται με σάλτσα απο φυστίκια.
Lightly sauteed in the wok, mixed vegetables topped with peanut sauce.

Απλή:      
5.30€

 Με κοτόπουλο: 
6.30€ 

 Με χοιρινό: 
6.20€

      Με μοσχάρι: 
6.50€

      Με γαρίδες:       
7.50€Simple:  With Chicken:    With pork:        With beef:         With shrimps:  

20. Σαλάτα Γουασάμπι - Wasabi Salad
Πράσινη σαλάτα με μαρούλι, τοματίνια, αγγούρι, ροδέλες κρεμμυδιού και γουασάμπι σως μαγιονέζας.  5.30€
(ελαφρώς πικάντικη). 
Green Salad with lettuce, cherry tomatoes, cucumber, onion rings and wasabi-mayonnaise sauce. (lightly spicy). 

21. Βιετναμέζικη Σαλάτα με κοτόπουλο - Vietnamese chicken salad
Φιλετάκια βραστού κοτόπουλου πάνω σε σαλάτα απο κινέζικο λάχανο,καρότα, κόκκινες πιπεριές,  5.90€
ροδέλες κρεμμυδιου, μέντα και δροσερό ντρέσινγκ χυμού λάϊμ.  
Boiled chicken fillets on top of a salad of chinese cabbage, carrots, red peppers, onion, mint and lime juice dressing.

22. Σαλάτα Τίκα με κοτόπουλο - Tika Salad with chicken
Φιλέτο κοτόπουλου ψιλοκομμένο και μαριναρισμένο σε μπαχαρικά τίκα, μαρούλι, τοματίνια,  6.30€
αγγούρι και δροσερή σάλτσα γιαουρτιού 
Chicken fillets chopped and marinated in Indian tika spices with lettuce, cherry tomatoes,                                          
cucumber and  yogurt sauce.

23. Σαλάτα Σιγκαπούρης - Singapore Salad
Κρύα σαλάτα με διάφανα νούντλς, ψιλοκομμένα φιλετάκια χοιρινού, γαρίδες, φρέσκα κρεμμυδάκια, 7.10€
πράσινες και κόκκινες πιπεριές, κόλιανδρο. Γαρνίρεται με ψίχα απο ψημμένα φυστίκια. 
Glass-noodles salad with chopped pork fillets, shrimps, spring onions, green and red peppers, corriander.                       
Garnished with grated peanuts.

24. Σαλάτα Αβοκάντο - Avocado Salad  
Πράσινη σαλάτα με μαρούλι, τοματίνια, αγγούρι, καλαμπόκι και λωρίδες αβοκάντο με σως λάϊμ. 5.50€ 
Green salad with lettuce, cherry tomatoes, cucumber and strips of avocado with lime sauce.

25. Σαλάτα Wok n’ Roll - Salad Wok n' Roll
Ανάμικτη πράσινη σαλάτα με μαρούλι, καρότο, τοματίνια, αγγούρι, κρεμμύδια, πιπεριές και καλαμπόκι  6.50€ 
με δροσερό ντρέσινγκ χυμού λάϊμ.   
Mixed green salad with lettuce, carrots, cherry tomatoes, cucumber, onions, peppers and corn with a  
refreshing lime juice dressing.

32. Σούπα Γουόν-τον - Won-ton soup 
Ντάμπλινγκς γεμιστά με χοιρινό κιμά. Σερβίρονται σε αχνιστή σούπα με κινέζικο λάχανο και φρέσκα κρεμμυδάκια. 5.80€
Dumplings stuffed with minced pork. Served in a steamy soup with Chinese cabbage and spring onions.

33. Τομ Γιαμ - Tom Yum 
Ταϊλανδέζικη σούπα με ασιατικά μανιτάρια, μπέϊμπι κορν, φύλλα λάϊμ, λεμονόχορτο, γκαλάνγκαλ (πικάντικη).
Thai soup with asian mushrooms, baby corn, lime leaves, lemongrass, galangal (spicy)

Με γαρίδες: With shrimps: 5.80€               Με κοτόπουλο: With Chicken:  4.80€                Με λαχανικά: With Vegetables: 4.30€     

34. Λάκσα - Laksa
Σούπα με λεπτά διάφανα νούντλς ρυζιού, φρέσκα κρεμμυδάκια, φύτρες φασολιών, κινέζικο λάχανο και κάρυ (ελαφρώς πικάντικη).
Soup with glass noodles, spring onions, bean sprouts, chinese cabbage and curry (lightly spicy)

Με κοτόπουλο: With Chicken:  4.70€  Με λαχανικά: With Vegetables: 4.30€           

  35. Τομ Κα Γκάϊ - Tom Kha Gaϊ 
Σούπα με κοτόπουλο, μανιτάρια, γάλα καρύδας, φύλλα λάϊμ και γκαλάνγκαλ 4.80€
Soup with chicken, mushrooms, coconut milk, lime leaves and galangal.

Με γαρίδες: With shrimps: 5.80€

36. Κοτόπουλο και γλυκό καλαμπόκι - Chicken and sweet corn 
Γλυκιά σούπα με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, αυγό και καλαμπόκι. 4.80€
Sweet soup with chopped chicken fillet, egg and corn.

37. Κάρυ Λέμακ Λάκσα - Curry Lemak Laksa
Εξωτική σούπα με κάρυ, γάλα καρύδας, βερμισέλι λεπτά νούντλς ρυζιού, λωρίδες αγγουριού,  7.50€
κόκκινες πιπεριές και ανανά 
Exotic soup with rice vermicelli noodles, chicken, curry, coconut milk, strips of cucumber, red peppers and pineapple. 

Με γαρίδες: With shrimps: 8.50€

38. Ράμεν με νούντλς - Ramen with noodles 
Σούπα με νούντλς αυγού, φύτρες φασολιών, καρότο, λάχανο, φρέσκα κρεμμυδάκια.
Soup with flat egg noodles, bean sprouts, carrots, cabbage and spring onions. 

Με κοτόπουλο: 
7.20€ 

 Με χοιρινό: 
7.00€

      Με μοσχάρι: 
7.50€

      Με γαρίδες:       
8.50€

  Με λαχανικά:   
6.30€

 
With Chicken:    With pork:        With beef:         With shrimps: With shrimps:  

Σούπες  / Soups



47. Νούντλς Ταϊλάνδης (με επιλογή υλικού) - Thai Noodles (with a choice of ingredient)
Φαρδιά νούντλς ρυζιού και νούντλς αυγού, μαγειρεμένα στο γουόκ με κόκκινες και πράσινες πιπεριές, καρότα, φρέσκα 
κρεμμυδάκια, αρακά και σως απο γάλα καρύδας 
Combination of flat rice and egg noodles stir fried with red and green peppers, carrots, spring onions, green peas 
and coconut cream sauce

48. Νούντλς με γλυκόξινη σάλτσα (με επιλογή υλικού) - Sweet & sour noodles (with a choice of ingredient)
Νούντλς αυγού με μπέϊμπι-κόρν, μανιτάρια, φύτρες φασολιών, λάχανο
Egg noodles stir fried with baby corn, mushrooms, bean sprouts, cabbage.

49. Νούντλς με πορτοκάλια (με επιλογή υλικού) - Noodles with oranges (with a choice of ingredient)
Νούνλτς αυγού με κρεμμύδια, καρότα, σκόρδο και σως απο πορτοκάλι.
Egg noodles with onions, carrots, garlic and orange sauce

50. Νούντλς με βασιλικό και τσίλι (με επιλογή υλικού) - Noodles with basil and chilli (with a choice of ingredient)
Φαρδιά νούντλς αυγού με καρότο, λάχανο, κρεμμύδια, βασιλικό και σάλτσα τσίλι (απαλή, μέτρια ή καυτερή). 
Flat egg noodles with carrots, cabbage, onions, basil with chilli sauce (soft, medium or hot).

51. Νούντλς Σιγκαπούρης - Singapore Noodles
Βερμισέλι λεπτά νούντλς ρυζιού, με κοτόπουλος και γαρίδες, φύτρες φασολιών,  8.90€
λάχανο, κρεμμύδια, φρέσκα κρεμμυδάκια, αυγό και σάλτσα κάρι. 
Rice vermicelli  noodles with shrimps and chicken, bean sprouts, cabbage, 
onions, spring onions, egg in a curry sauce.

52. Τσόου-Μέϊν (με επιλογή υλικού) - Chow-Mein (with a choice of ingredient)
Φαρδιά νούντλς αυγού με μανιτάρια, καρότα, κρεμμύδια, λάχανο, φύτρες φασολιών και ελαφριά σάλτσα σόγιας.
Flat egg noodles with black fungus mushrooms, carrots, onions, cabbage, bean sprouts in a light soy sauce

53. Νούντλς με κάσιους (με επιλογή υλικού) - Noodles with cashews (with a choice of ingredient)
Νούντλς αυγού με πράσινές και κόκκινες πιπεριές, φρέσκα κρεμμύδια, λάχανο και γλυκιά σάλτσα τσίλι (απαλή, μέτρια ή καυτερή)
Egg noodles with green and red peppers, spring onion, cabbage and sweet chilli sauce (soft, medium or hot)

54. Κάρυ νούντλς (με επιλογή υλικού) - Curry noodles (with a choice of ingredient)
Βερμισέλι λεπτά νούντλς ρυζιού με μανιτάρια, μπαμπού, φρέσκα κρεμμύδια, μπέϊμπι-κόρν και σάλτσα κάρυ με γάλα καρύδας.
Rice vermicelli noodles stir fried with mushrooms, bamboo shoots, spring onion, baby corn in a curry-coconut milk sauce.

55. Μεντάκι νούντλς (με επιλογή υλικού) - Mendake noodles (with a choice of ingredient)
Λεπτά κυματιστά νούντλς με κινέζικο λάχανο, καρότα, κρεμμύδια και ελαφριά σάλτσα σόγιας.
Thin curly noodles with Chinese cabbage, carrots, onions in a light soy sauce.

56. Νούντλς με κόλιανδρο (με επιλογή υλικού) - Noodles with corriander (with a choice of ingredient)
Φαρδιά νούντλς αυγού με μπρόκολο, καρότα, κρεμμύδια, λάχανο, κόλιανδρο και ελαφριά σάλτσα σόγιας.
Flat egg noodles with broccoli, carrots, onions, cabbage, corriander in a light soy sauce.

57. Σπέσιαλ νούντλς (με επιλογή υλικού) - Special noodles (with a choice of ingredient)
Φαρδιά νούντλς ρυζιού με λάχανο, φρέσκα κρεμμυδάκια, κρεμμύδια, μπρόκολο, πράσινες και κόκκινες πιπεριές και 
ελαφριά σάλτσα σόγιας.
Flat rice noodles with cabbage, spring onion, onions, broccoli, green and red peppers in a light soy sauce.

58. Μούσου νούντλς (με επιλογή υλικού) - Mousou noodles (with a choice of ingredient)
Βερμισέλι λεπτά νούντλς ρυζιού με μανιτάρια μπλάκ-φούνγους, λάχανο, κρεμμύδια, φρέσκα κρεμμύδια, φύτρες 
φασολιών, αυγό και ελαφριά σάλτσα σόγιας. 
Rice vermicelli noodles with black fungus mushrooms, cabbage, onions, bean sprouts, egg in a light soy sauce. 

59. Σατάυ νούντλς (με επιλογή υλικού) - Satay noodles (with a choice of ingredient)
Νούντλς αυγού με καρότο, λάχανο, φρέσκα κρεμμύδια. κρεμμύδια και σως φυστικιού.
Egg noodles with carrots, cabbage, onions and peanut sauce.

Νουντλς  / Noodles

Με κοτόπουλο:  
7.30€

  Με χοιρινό:  
7.20€

      Με μοσχάρι:  
7.60€

      Με γαρίδες:       
8.40€With Chicken:    With pork:       With beef:      With shrimps:  

Με λαχανικά:        
6.50€

           
With Vegetables:

Με κοτόπουλο:  
7.30€

  Με χοιρινό:  
7.20€

      Με μοσχάρι:  
7.60€

      Με γαρίδες:       
8.40€With Chicken:    With pork:       With beef:      With shrimps:  

Με λαχανικά:        
6.50€

           
With Vegetables:



66. Τηγανητό ρύζι με αυγό  - Fried Rice with egg  3.90€

67. Ρύζι ατμού - Steamed Rice     2.90€

68. Νάσι Γκόρενγκ - Nasi Goreng
Τηγανητό ρύζι στο γουόκ με αυγό, καρότα, αρακά, φρέσκα κρεμμυδάκια και σως απο φυστίκια (ελαφρώς πικάντικο). 
Wok fried rice with egg, carrots, peas, spring onion and peanut sauce (lightly spicy).

69. Ρύζι Ταϊλάνδης (με επιλογή υλικού) - Thai Fried Rice (with a choice of ingredient)
Τηγανητό ρύζι στο γουόκ με αυγό, φρέσκα κρεμμυδάκια και απαλή ταϊλανδέζικη αρωματική σάλτσα. 
Wok fried rice with egg, spring onion in a Thai aromatic sauce.

70. Ρύζι Κίνας (με επιλογή υλικού) - Chinese Fried Rice (with a choice of ingredient)
Τηγανητό ρύζι στο γουόκ με αυγό, καρότα, αρακά, καλαμπόκι, φρέσκα κρεμμυδάκια και απαλή σάλτσα σόγιας.
Wok fried rice with egg, carrots, peas, corn, spring onion

71. Ρύζι κάρυ (με επιλογή υλικού) - Curry Fried Rice (with a choice of ingredient)
Τηγανητό ρύζι στο γουόκ με αυγό, φρέσκα κρεμμυδάκια και απαλή σάλτσα κάρυ.
Wok fried rice with egg, spring onion in curry sauce. 

72. Ρύζι με βασιλικό και σόγια (με επιλογή υλικού) - Fried Rice with Basil (with a choice of ingredient)
Τηγανητό ρύζι στο γουόκ με αυγό, καρότα, αρακά, κρεμμύδια, φρέσκα κρεμμυδάκια κόκκινες πιπεριές, βασιλικό και σόγια. 
Wok fried rice  with egg, carrots, peas, onions, spring onion, red peppers, basil and soy sauce.

73. Ρύζι με κόλιανδρο (με επιλογή υλικού) - Corriander Fried Rice (with a choice of ingredient)
Τηγανητό ρύζι στο γουόκ με αυγό, καρότα, λάχανο, καλαμπόκι, φρέσκα κρεμμυδάκια, φρέσκο κόλιανδρο και απαλή σάλτσα σόγιας. 
Wok fried rice with egg, carrots, cabbage, corn, spring onion, fresh coriander in a light soy sauce

74. Γλυκόξινο ρύζι (με επιλογή υλικού) - Sweet & Sour Fried Rice (with a choice of ingredient)
Τηγανητό ρύζι στο γουόκ με αυγό, καλαμπόκι, αρακά, μανιτάρια, φρέσκα κρεμμυδάκια και γλυκόξινη σάλτσα.
Wok fried rice with egg, corn, peas, mushrooms, spring onions and sweet and sour sauce.

75. Σπέσιαλ ρύζι XXL - Special Fried Rice 
Τηγανητό ρύζι στο γουόκ με αυγό, καρότα, αρακά, καλαμπόκι, φρέσκα κρεμμυδάκια,  9.40€
πιπεριές, και απαλή σάλτσα σόγιας με κοτόπουλο, χοιρινό και μοσχάρι.
Wok fried rice with egg, carrots, peas, corn, spring onion, peppers and cashew nuts 
in a light soy sauce with chicken, pork and beef.

Ρύζ ι  / R ice

77. Ινδικό κοτόπουλο κόρμα - Indian chicken korma
Μπουκίτσες κοτόπουλου με φρέσκα  κρεμμυδάκια, ινδικά καρυκεύματα και κρεμώδη σάλτσα κάρυ με γάλα καρύδας. 8.30€ 
Chicken bites with spring onions, Indian spices and creamy curry sauce with coconut milk.

78. Σολωμός Τεριάκι - Salmon Teriaki
Φιλετα σολομού με σάλτσα τεριάκι, γαρνιρισμένο με σουσάμι. Συνοδεύεται με μαριναρισμένα λαχανικά 12.50€
Salmon fillet with teriyaki sauce, garnished with sesame seeds. Served with marinated vegetables.

79. Τραγανό κοτόπουλο με σως λεμονιού - Crispy chicken with lemon sauce
Μπουκιές απο παναρισμένο φιλέτο κοτόπουλο γαρνιρισμένο με σουσάμι. Συνοδεύεται με απαλή σάλτσα λεμονιού. 8.30€
Chicken nuggets garnished with sesame seeds. Accompanied with soft lemon sauce.

80. Πάπια Πεκίνου - Pecking Duck
Τραγανό φιλέτο πάπιας μαριναρισμένο και τηγανισμένο στο γουόκ. Συνοδέυεται από σως 10.90€
δαμάσκηνο & hoisin με λωρίδες αγγουριού, καρότου, κρεμμυδιού και λεπτά, παραδοσιακά, κινέζικα πιτάκια.
Crispy duck fillet marinated and fried in a wok. Served with plum sause and hoisin, strips of cucumber, carrot, spring 
onion and Chinese pancakes.

81. Σατάϋ στίκς κοτόπουλου - Chicken Sate Sticks 
Τρυφερά κομμάτια απο φιλέτο κοτόπουλου μαριναρισμένα και περασμένα σε καλαμάκια.  8.40€
Συνοδεύεται απο σάλτσα φυστικιού.
Chicken nuggets garnished with sesame seeds. Accompanied with soft lemon sauce.

Σπέσ ιαλ  Π ιάτα  / Spec ia l  D ishes

Με κοτόπουλο:  
6.20€

  Με χοιρινό:  
6.00€

      Με μοσχάρι:  
6.70€

      Με γαρίδες:       
7.40€With Chicken:    With pork:       With beef:      With shrimps:  

Με λαχανικά:        
5.70€

           
With Vegetables:



82. Σετσουάν - Szechuan
Κομματάκια φιλέτου μαγειρεμένου στο γουόκ με σκόρδο, τζίντζερ, τσίλι, αρακά, πράσινες, κόκκινες πιπεριές και 
σάλτσα σόγιας με τσίλι (απαλή. μέτρια, καυτερή). 
Filet bites cooked in the wok with garlic, ginger, chilli, peas, green, red peppers, and soy sauce 
with chili (soft, medium, spicy)

Με κοτόπουλο: 
8.30€

  Με χοιρινό: 
8.10€

      Με μοσχάρι: 
9.10€

      Με γαρίδες:       
9.90€With Chicken:    With pork:        With beef:         With shrimps: 

83. Κοτόπουλο με μάνγκο - Chicken with mango
Τρυφερά κομματάκια μαριναρισμένου κοτόπουλου μαγειρεμένα με μανιτάρια,  8.90€
κρεμμύδια, φρέσκο μάνγκο και σάλτσα κάρυ με γάλα καρύδας.
Tender pieces of marinated chicken, cooked with mushrooms, onions, 
fresh mango and curry sauce with coconut milk. 

84. Γλυκόξινο - Sweet and sour
Κομμάτια φιλέτου μαγειρεμένα στο γουόκ με πράσινες. κόκκινες πιπεριές, κρεμμύδια, ανανά και γλυκόξινη σάλτσα.
Filet bites cooked in the wok with red peppers, spring onions, pineapple and sweet and sour sauce.

Με κοτόπουλο: 
8.30€

  Με χοιρινό: 
8.10€

      Με μοσχάρι: 
9.10€

      Με γαρίδες:       
9.90€With Chicken:    With pork:        With beef:         With shrimps: 

85. Φιλέτο με κάσιους- Fillet with cashew nuts
Φιλετάκια μαριναρισμένα με πράσινες, κόκκινες πιπεριές, κρεμμύδια, φυστίκια κάσιους και σάλτσα σόγιας.
Marinated meat fillets cooked with green, red peppers, onions, cashews and soy sauce.

Με κοτόπουλο: 
8.50€

  Με χοιρινό: 
8.30€

      Με μοσχάρι: 
9.30€

      Με γαρίδες:       
9.90€With Chicken:    With pork:        With beef:         With shrimps: 

86. Τεριάκι - Teriaki
Τρυφερά κομμάτια φιλέτου μαριναρισμένα με σάλτσα τεριάκι, μαγειρεμένα στο γουόκ με καρότα, κρεμμύδια, φρέσκα 
κρεμμυδάκια, λάχανο.
Tender filet pieces marinated with teriaki sauce, cooked in the wok with carrots, onions, spring onion, cabbage.

Με κοτόπουλο: 
8.30€

  Με χοιρινό: 
8.10€

      Με μοσχάρι: 
9.10€

      Με γαρίδες:       
9.90€With Chicken:    With pork:        With beef:         With shrimps: 

87. Γαρίδες με μάνγκο - Shrimps with mango
Γαρίδες μπλάκ-τάϊγκερ μαριναρισμένες και μαγειρεμένες στο γουόκ με μάνγκο,    9.90€
κρεμμύδια, μανιτάρια και σάλτσα τσίλι με χυμό λάϊμ (απλό, μέτριο, καυτερό).
Black-tiger shrimps marinated and cooked in the wok with mango, onions, mushrooms and lime-chilli sauce (little spicy). 

88. Φιλέτο με μπρόκολο - Tenderloin with broccoli
Τρυφερά κομμάτια φιλέτου με μπρόκολο, αρακά, κρεμμύδια, βασιλικό και γάλα καρύδας. 
Tender pieces of meat with broccoli, peas, onions, basil and coconut milk.

Με κοτόπουλο: 
8.50€

  Με χοιρινό: 
8.30€

      Με μοσχάρι: 
9.30€

      Με γαρίδες:       
9.90€With Chicken:    With pork:        With beef:         With shrimps: 

Σημ.  Όλα τα σπέσιαλ πιάτα (εκτός απο την πάπια πεκίνου που σερβίρεται με λαχανικά) συνοδεύονται απο ρύζι ατμού ή με 
τηγανητό ρύζι με/χωρίς αυγό.    Αλλαγή με Noodles: + 1,50 €

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ -  NEW DEALS
Menu 2 ατόμων (Dine in-Take away)  Μόνο  19,90
Σπρίνγκ Ρόλς, Σαλάτα Wasabi, Μεντάκι Noodles με κοτόπουλο/χοιρινό, Ρύζι Κίνας με λαχανικά

Menu 4 ατόμων (Dine in-Take away) Μόνο 39,90
Σπρίνγκ Ρόλς, Πατάτες Βομβάης, Σαλάτα Wasabi, Bιετναμέζικη σαλάτα με κοτόπουλο,
Noodles με γλυκόξινη σάλτσα με λαχανικά, Μεντάκι Noodles με κοτόπουλο, Ρύζι Κίνας με λαχανικά
Ρύζι με Κάρυ και Χοιρινό



SUSHI SALAD -SIDE ORDERS
1. Wakame Σαλάτα από φύκια με σουσάμι. 4.80€

2. Edamame Βρασμένα φασόλια σόγιας με χονδρό αλάτι. 3.80€

3. Rice Balls (6 Τεμ.) Μπαλίτσες ρυζιού με επικάλυψη σουσαμιού. 4.90€

MAKI ROLLS
1. Avocado Maki (10 Τεμ.)  6,50 €
Ρολλά σούσι με αβοκάντο και λαχανικά. Σερβίρονται με γουασάμπι, τζίντζερ & σάλτσα σόγιας.

2. Salmon Maki (10 Τεμ.)   7,50 €
Ρολλά σούσι με σωλομό και αγγούρι. Σερβίρονται με γουασάμπι, τζίντζερ & σάλτσα σόγιας. 

3. Ebi Maki (10 Τεμ.)  7,90 €
Ρολλά σούσι με βρασμένη γαρίδα και αγγούρι. Σερβίρονται με γουασάμπι, τζίντζερ & σάλτσα σόγιας.

4. Crab Philadelphia Maki (10 Τεμ.)    7,30 €
Ρολλά σούσι με καβούρι και τυρί κρέμα. Σερβίρονται με γουασάμπι, τζίντζερ & σάλτσα σόγιας.

5. Mango  Maki (10 Τεμ.) Ρολλά σούσι με μάνγκο.   6,50 €
6. Tamago Maki (10 Τεμ.) Ρολλά σούσι με ομελέτα. 6,70 €
7. Tuna Maki (10 Τεμ.) Ρολλά σούσι με τόνο, αγγούρι και πικάντικη μαγιονέζα.  8,50 €
8. Daisy Flower Special Sushi (10 Τεμ.)  8,50 €
Σούσι με παναρισμένη γαρίδα, αγγούρι και πικάντικη μαγιονέζα σε σχήμα μαργαρίτας!

INSIDE OUT
1. Veggie Rolls (8 Τεμ.) Ρολλά σούσι με λαχανικά. 6,50 €
2. California Rolls (8 Τεμ) Ρολλά σούσι με καβούρι, αβοκάντο, αγγούρι και spicy mayo sauce.  7,30 €
3. Tempura Shrimp (8 Τεμ.) Ρολλά σούσι με τηγανητή γαρίδα, αγγούρι, spicy mayo sauce και σουσάμι. 7,90 €
4. Salmon Avocado (8 Τεμ.) Ρολλά σούσι με σολωμό, αβοκάντο, tobikko και spicy mayo sauce.    7,90 €
5. Tuna Avocado (8 Τεμ.) Ρολλά σούσι με τόνο, αβοκάντο, tobikko και σουσάμι.   8,50 €
6. Hawaiian Roll (8 Τεμ.) Ρολλά σούσι με βρασμένη γαρίδα, σολωμό, ανανά. 8,90 €
7. Large Dragon Roll (8 Τεμ.) Ρολλά σούσι με χέλι, αβοκάντο, sauce.  9,90 €
8. Special Star Sushi (10 Τεμ.) Σούσι με παναρισμένο σολωμό, αγγούρι, tobikko και spicy mayo sauce.  9,90 €
9. Special Fried Sushi (10 Τεμ.)  Σούσι με καβούρι, γαρίδα, αγγούρι, flakes κρεμμυδιού, γουασάμπι. 9,90 €

NIGIRI – Ξυδάτο ρύζι με:
1. Σολωμό - Salmon (4 Τεμ.) 6,00 €
2. Γαρίδα - Shrimp (4 Τεμ.)  6,50 €
3. Τόνο - Tuna (4 Τεμ.)  6,90 €
4. Χέλι - Eel (4 Τεμ.) 6,90 €
5. Χταπόδι - Octapus (4 Τεμ.)  6,90 €
6. Λαυράκι - Seabass   (4 Τεμ.) 6,90 €
7. Σουπιά – Cuttlefish (4 Τεμ.) 6,90 €
8. Ομελέτα – Tamago (4 Τεμ.)  5,50 €

COMBOS
Maki Mix (20 Τεμ.) Συνδυασμός απο 2 ολόκληρα ρολλά της επιλογής σας απο Νο.1-6.  12,90 €
Maki – Inside Out mix (18 Τεμ.) 13,90 €
Συνδυασμός απο 1 ολόκληρo ρολλό της επιλογής σας απο Νο.1-6 & 1 ολόκληρο ρολλό Inside Out από Νο. 1-4.

Maki – Nigiri – Inside Out mix (10 Τεμ.) 11,90 €
Συνδυασμός από 4 ρολλάκια maki απο Νο.1-6 , 2 nigiri, 4 inside-out από Νο. 1-4.

SUSHI  MENU

·Business offer* (Delivery) 
  (Δευτέρα-Παρασκευή 12:00-18:00)                  -15%
·Φοιτητές* (Take away - Dine In)                            -15%
·Άνεργοι*  (Take away - Dine In)                             -15%

Για παραγγελίες άνω των 25€ δώρο τσίπς γαρίδας.
Για παραγγελίες άνω των 35€ δώρο γλυκό.
*εκτός απο το sushi το οποίο είναι ήδη σε προσφορά.



Επιπλέον  Υλ ικά  /  Ex t ra  Ingred ients

DELIVERY: 210.80.69.100
28ης  Οκτωβρίου 21, Μαρούσι (πλησίον ΗΣΑΠ)
ΔΕΥΤΕΡΑ MONDAY - ΚΥΡΙΑΚΗ SUNDAY 12:00 - 24:00

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑΣ 5€
Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)
Τα υλικά μας είναι φρέσκα πρώτης ποιότητας. Το λάδι που χρησιμοποιείται είναι πρώτης ποιότητας καλαμποκέλαιο και ελαιόλαδο. Οι γαρίδες, το 
καβούρι, ο σολωμός, το καλαμάρι, το χέλι, το χταπόδι, ο τόνος, το λαυράκι, η πάπια, ο αρακάς, το καλαμπόκι είναι κατεψυγμένα.Το κατάστημα 
υποχρεούται στην έκδοση νόμιμων αποδείξεων λιανικής πώλησης.
Στις τιμές περιλαμβάνονται Δημοτικός φόρος 0,5%, ΦΠΑ 24% καθώς και η μεταφορά των φαγητών.
Οι τιμές του καταλόγου είναι σε Ευρώ και μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Οι προσφορές δεν συνδυάζονται μεταξύ τους ή με 
τυχόν άλλες προσφορές και μπορεί  να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Το κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά 
λάθη.

Αγορανομικός υπεύθυνος: Μπαλάσκα Ευσταθία

www.woknroll .gr

93. Ρολλά λευκής σοκολάτας με σιρόπι φράουλας. 5.10€

  White chocolate rolls with Strawberry Syrup.
94. Ρολλά σοκολάτας με πραλίνα και μασκαρπόνε. 5.10€

  Chocolate rolls with praline chocolate and mascarpone.
95. Τηγανητή μπανάνα με μέλι ή σιρόπι σοκολάτας. 4.20€

  Fried banana with honey or chocolate syrup.
96. Τηγανητός ανανάς με μέλι και τριμμένο φυστίκι. 4.20€

  Fried pineapple with honey and grounded peanut.
97. Τηγανητό παγωτό (Βανίλια/Σοκολάτα) με σιρόπι φράουλας ή σοκολάτας. 3.90€

  Fried ice cream (Vanilla – Chocolate) with Strawberry or chocolate syrup
98. Σουφλέ σοκολάτας - Soufle Chocolate  5.50€

99. Σοκολατένιο brownie - Chocolate brownie  5.00€ 

Γλυκά /  Sweets

Tsing Tao 330ml     2.90€
Singha 330ml - Asahi 330ml - Tiger 330ml - Kirin 330ml  3.30€
Cobra 330ml    3.40€
Λευκό μοσχοφίλερο - White moschofilero (187ml)   3.50€
Κόκκινο αγιωργίτικο - Red agiorgitiko (187ml)  3.50€
Λευκό μοσχοφίλερο White moschofilero (750ml)   15.00€
Κόκκινο αγιωργίτικο - Red agiorgitiko (750ml)  15.00€
Σάκε - Sake     7.50€
Coca-cola/Coca-cola Light/Coca-cola Zero/ 7-up / Ήβη πορτοκάλι/ Ήβη μπλέ /Σόδα 1.50€
7- up /Ivi Orange /Ivi blue /Soda
Ανθρακούχο νερό - Sparkling water   1.70€
Νερό 0,5lt - Water 0.5 lt    0.50€
Νερό 1lt - Water 1 lt     1.50€
 

Μπύρες, Κρασιά / Beers, Wines - Αναψυκτικά / Soft Drinks

Παιδ ικό  Menu /  K ids  Menu

Επιπλέον  Σάλτσες  /  Ex t ra  Sauces

90. Kids Νούντλς - Kids Noodles
Λεπτά, κυμματιστά νούντλς με κοτόπουλο Thin, curly noodles with chicken. 5.90€ 

91. kids ρύζι - kids rice
Τηγανητό ρύζι με αυγό και κοτόπουλο | Fried Rice with egg and chicken. 4.90€

Σόγια: 0.80€          Γλυκόξινη: 0.80€           Γλυκιά Τσίλι: 1.00€        Μπάρμπεκιου: 1.00€  
Δαμάσκηνο: 0.80€  Φυστίκι: 1.20€      Χοϊσίν: 1.20€      Τεριάκι:1.00€  

Κοτόπουλο: 
2.00€ 

 Χοιρινό: 
2.00€

      Mοσχάρι: 
2.40€

      Γαρίδες:    
4.20€ 

Λαχανικά:     
1.70€ Chicken:    Pork:      Beef:        Shrimps:  Vegetables: 


