
Small Plates

Φασολάκια σόγιας με θαλασσινό αλάτι και lime
Edamame, sea salt & lime

Σούπα miso
Miso soup

Τυρί σόγιας στο grill  με φρεσκοκομμένο κρεμμύδι (4 τμχ)
Grilled  tofu with fresh scallions (4 pcs)

Tartare σολομού σε sushi rice
Salmon tartare on a bed of rice

Σαλάτα από μαριναρισμένα φύκια wakame με χαβιάρι από χελιδονόψαρο
Marinated  goma wakame with tobiko caviar

Gyoza με λαχανικά ή θαλασσινά με σάλτσα sweet chilli (5 τμχ)
Gyoza vegetarian/ sea food with sweet chilli (5 pcs)

Raw

Τόνος sashimi (6 τμχ)
Tuna sashimi (6 pcs)

Σολομός sashimi (6τμχ)
Salmon sashimi (6pcs)

Λαυράκι sashimi (6 τμχ)
Sea bass sashimi (6 pcs)

Χτένια sashimi (6 τμχ)
Scallops sashimi (6 pcs)

Ποικιλία sashimi (τόνος, σολομός, γλυκιά γαρίδα, λαυράκι 16 τμχ)
Assorted sashimi (16 pcs)

Σολομός  tataki ponzu dressing (6 τμχ)
Salmon tataki ponzu dressing (6 pcs)

Τόνος tataki ponzu dressing (6 τμχ)
Tuna tataki ponzu dressing (6 pcs)

Sushi

Seared σολομός nigiri (5 τμχ)
Seared salmon nigiri (5 pcs)

Τόνος  tataki nigiri (5 τμχ)
Tuna tataki nigiri (5 pcs)

Ikura σολομού nigiri ( 5 τμχ)
Ikura nigiri (5 pcs)

Συνδυασμός nigiri (6 τμχ)
Assorted nigiri (6 pcs)

Τόνος  nigiri (5 τμχ)
Tuna nigiri (5 pcs)

Λαυράκι  nigiri (5 τμχ)
Sea bass nigiri (5 pcs)

Σολομός  nigiri (5 τμχ)
Salmon nigiri (5 pcs)

Χτένια nigiri (5 τμχ)
Scallops nigiri (5 pcs)

Χελι  nigiri (5 τμχ)
Unagi nigiri (5pcs)

Uramaki (sushi rolls)

Γαρίδα ebi  με αγγούρι και αβοκάντο (8 τμχ)
Ebi shrimp with cucumber & avocado (8 pcs)

Dragon με χέλι, αγγούρι & σπαράγγι (8 τμχ)
Dragon with unagi, cucumber & asparagus (8 pcs)

Σολομός με αβοκάντο (8 τμχ)
Salmon with avocado (8 pcs)

Ρολό με λαχανικά (8 τμχ)
Vegetarian roll (8 pcs)

Πικάντικος τόνος με  αγγούρι & furikake (8 τμχ)
Spicy tuna furikake (8 pcs)

Καβούρι tempura με αβοκάντο και tobiko (8 τμχ)
Soft shell crab with avocado & tobiko (8 pcs)

Rainbow με σολομό, τόνο, γαρίδα και λαχανικά (8 τμχ)
Rainbow with salmon, tuna, shrimp και veggies (8 pcs)

Γαρίδα tempura με αβοκάντο και φρέσκο κρεμμύδι (8 τμχ)
Shrimp tempura with avocado and scallions (8 pcs)

Ψητός σολομός με αγγούρι και πικάντικη μαγιονέζα (8 τμχ)
Grilled salmon with cucumber and spicy mayonnaise (8 pcs)

Pure and Simple maki

Σολομός  maki (6 τμχ)
Salmon maki (6pcs)

Τόνος  maki (6 τμχ)
Tuna maki (6 pcs)

Ομελέτα  maki (6 τμχ)
Tamago maki (6 pcs)

Πικάντικος τονος  maki (6 τμχ)
Spicy tuna maki (6 pcs)

Αγγούρι maki (6 τμχ)
Cucumber maki (6 pcs)

Καρότο  maki (6 τμχ)
Carrot maki (6 pcs)

Λίστα κρασιών - Wine list

Λευκά - White

Λύκος γέφυρα (Αθήρι - Μαλαγουζιά – Μοσχάτο) 750 ml
Lykos Bridge 750 ml

Ονειροπαγίδα chardonnay (CHARDONNAY) 750 ml
Oniropagida chardonnay (CHARDONNAY) 750 ml

Άτμα Θυμιόπουλος 750 ml
Atma Thimiopoulos 750ml

Sauvignon blanc Καριπίδης 750 ml
Sauvignon Blanc Karipidis 750 ml

Λύκος γέφυρα ποτήρι
Lykos Bridge glass

Ροζέ - Roze

Ακακίες κυρ-Γίαννης 750 ml
Akakies 750 ml 

Rose de xinomavro Θυμιόπουλος - Νάουσα 750ml
Rose de xinomavro Thimiopoulos 750ml

Κόκκινα - Red

Λύκος Γέφυρα 750ml
Lykos Bridge 750ml

Silva Βορεινός 750 ml
Silva Vorinos 750 ml

Ατμα 2017 Θυμιόπουλος 750 ml
Atma 2017 Thiimiopoulos 750 ml

Λύκος γέφυρα ποτήρι
Lykos Bridge glass

Αφρώδη - Sparkling

Bianconero Τσιλιλή λευκό 200 ml
Bianconero  200 ml

Anselmi  ca’ stella prosecco D.O.C 750 ml

Santa Margherita Prosecco Di Valdobbiadene 750 ml

Σάκε - Sake

Tokubetsu Junmai 720 ml

Sho chiku bai 720 ml

Sho chiku bai takara jug

Οινοπνευματώδη - Spirits

Suntory Royal whisky

Russky standart  vodka

Beefeater gin

Diplomatico blanco rum

Cazadores Reposando tequila

Μπύρες - Beers

Kirin 330 ml

Asahi 330 ml

Amstel Alcohol free 330 ml

Αναψυκτικά - Soft drinks

Ανθρακούχο νερό 330 ml
Sparking water 330 ml 

Coca cola 330ml/ light/zero

Πορτοκαλάδα 330 ml
Orange  330 ml

Λεμονάδα 330ml
Lemonade 330ml

Tonic  water 330 ml

Μεταλλικό νερό 1Lt
Water  1Lt

Απαγορεύεται η κατανάλωση Αλκοόλ κάτω των 18 ετών
Alcohol not for sale to persons under the age of 18.

Αν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε κάποιο τρόφιμο ή  συστατικό, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε πριν παραγγείλετε
If you have an allergy or intolerance to a food or ingredient, please inform us before ordering

Για τις παρασκευές των εδεσμάτων χρησιμοποιούμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο,  σησαμέλαιο, αραβοσιτέλαιο
For the preparations of dishes using extra virgin olive oil, Sesame oil, arabosite oil

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι
Prices include all local taxes

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο
Consumer has no obligation to pay if you do not take the legal document element

Αγορανομικός και υγειονομικός υπεύθυνος καταστήματος : Κωνσταντίνος Παληοδήμος
Person responsible for market inspection and health care: Konstantinos Paliodimos
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