
 Τηγανιτό Ρύζι / Fried Rice
24. Mε αυγό / With egg 4,70€
25. Mε αυγό, �ράσινες & κόκκινες �ι�εριές, φρέσκο & ξερό κρεμμύδι,
 λάχανο, καρότο, σέλερυ με / With eggs, red & green peppers, spring onions
 & scallions, cabbage, carrots, celery with
 1. Λαχανικά / Vegetables 4,90€
 2. Κοτόπουλο / Chicken 6,20€
 3. Μοσχάρι / Beef 6,80€
 4. Γαρίδες / Shrimps 8,30€
26. Mε κοτόπουλο & κάρυ, ανάµεικτα λαχανικά & αυγό 6,20€
 With chicken, curry, mixed vegetables & egg
27. Σανγκάι / Shanghai
 Τηγανητό ρύζι με αυγό, �ράσινες και κόκκινες �ι�εριές, καρότα, λάχανο,
 σέλερυ, καλαμ�όκι, αρακά & σησαμέλαιο με / Fried rice with egg, green &
 red peppers, carrots, cabbage, celery, corn, green peas and sesame oil with
 1. Λαχανικά / Vegetables 5,00€
 2. Κοτόπουλο / Chicken 6,20€
 3. Μοσχάρι / Beef 6,80€
 4. Γαρίδες / Shrimps 8,30€
28. Νάζι Γκόρενγκ / Nazi Goreng 7,20€
 Με μοσχάρι, αυγό, �ράσινες & κόκκινες �ι�εριές, φρέσκα & ξερά
 κρεμμυδάκια, λάχανο, καρότο, σέλερυ, αγγούρι σε σάλτσα οστρακοειδών /
 With beef, eggs, red & green peppers, dry & fresh onions, cabbage, carrots,
 celery, cucumber in oyster sauce
29. Ρύζι ατµού / Steamed Rice 2,00€

 Επιδόρπια / Desserts
30. Τηγανητό παγωτό με με φυστίκι και �ραλίνα σοκολάτας 5,50€
 Fried Ice Cream with peanuts and chocolate 
31. Τηγανητή µπανάνα  με �ραλίνα σοκολάτας 3,90€
 Fried Banana with peanuts and chocolate
32. Τσόκο Ρολς / Choco rolls 4,40€
 Ρολά με σοκολάτα και τυρί κρέμα / Choco rolls with cream cheese

 Έξτρα / Extras
 Σάλτσες (Γλυκόξινη / Τεριγιάκι / Σατάι / Σουίτ τσίλι / Σόγια) 0,50€
 Sauces (Sweet & sour / Teriyaki / Satay / Sweet chilli / Soya)
 Τσιπς γαρίδας / Shrimp chips 1,50€

 Ποτά / Drinks
 Coca Cola / Light / Zero, Stevia, Sprite, Fanta 330ml 1,50€
 Pimento Spicy Ginger 250ml 2,50€
 Ανθρακούχο νερό / Sparkling water 250ml 1,50€
 Σόδα / Soda 330ml 1,20€
 Εµφιαλωµένο νερό / Water 500ml/1lt 0,50€/1,00€
 Κρασιά / Wines
 Βελτιώνουμε και μεγεθύνουμε διαρκώς τη λίστα με τα κρασιά μας.
 Ζητήστε μας την τρέχουσα λίστα κρασιών. / Please ask for the wine list.
 Μπύρες / Beers
 Tsingtao 330ml 2.50€
 Shinga 330ml 4.00€
 Asahi 330ml 4.00€
 Iki 330ml 5.00€
 Mythos 330ml 2.00€
 Sake Ποτήρι / Μ�ουκάλι | Glass / Bottle 180ml 4.00€ / 6.50€
 Εσπρέσσο Μονός / Δι�λός | Espresso Single / Double 1.70€ / 2.00€ 
 Πράσινο Τσάι / Green Tea 1.70€

 Σούπες / Soups
1. Σούπα µε γλυκό καλαµπόκι & κοτόπουλο 4,20€
 Sweet corn soup & chicken
 Σού�α με καλαμ�οκι, κοτο�ουλο, σησαμέλαιο & αυγό /
 Soup with cream corn, chicken and egg, garnished with sesame oil

2. Καυτερή & ξινή σούπα 4,20€
 Hot & sour soup
 Σού�α με φύτρες μ�αμ�ού, καρότο, φρέκο κρεμμύδι & αυγό /
 Soup with bamboo shoots, carrot, spring onions & egg

3. Μαλαισιανή Λέµακ Λάξα µε κάρυ 4,90€
 Malaisian Lemak Laksa with curry
 Σού�α με λε�τά διάφανα noodles φασολιού, γάλα καρύδας, ανανά, κόκκινες
 �ι�εριές, αγγούρι & κοτό�ουλο με κάρυ & σάλτσα ψαριού / Soup with thin
 crystal bean noodles, coconut milk, pineapple, red pepper, cucumber &
 chicken with curry powder & fish sauce

 Ορεκτικά / Asian Bites
4. Ανοιξιάτικα ρολά (2 τµχ) / Spring rolls (2 pcs) 3,90€
 Λαχανικά τυλιγμένα σε τραγανό φύλλο, σερβιρισμένα με γλυκόξινη
 σάλτσα / Vegetables wrapped in crispy wrapper with sweet & sour sauce 

5. Λοβ Γουόν Τον (4 τµχ) / Love wonton (4 pcs) 4,00€
 Φωλιές χειρο�οίητου φύλλου α�ό αυγό με τυρί κρέμα & καβούρι
 σερβιρισμένα με γλυκόξινη σάλτσα / Folies in handmade egg wrapper
 with cream cheese & crab in sweet & sour sauce                                                                                                   
6. Φτερούγες κοτόπουλο Τεριγιάκι (4 τµχ) / 4,00€
 Teriyaki chicken wings (4 pcs) 
 Μαριναρισμένες φτερούγες κοτό�ουλου σερβιρισμένες με σως Teriyaki /   
 Marinated chicken wings served with teriyaki sauce

 Σαλάτες / Salads
7. Ταϋλανδέζικη σαλάτα / Thai salad 6,00€
 Mάνγκο, μαρούλι, κρεμμύδι, λάχανο, καρότο & λάιμ dressing /
 Mango, lettuce, onions, cabbage, carrots & lime dressing 

8. Πολυνησιακή σαλάτα / Polynesian salad 6,60€
 Αβοκάντο, αγγούρι, μαρούλι, τοματίνια & τόνος με σάλτσα βινεγκρέτ /
 Avocado, tuna, cucumber, lettuce, cherry tomatoes & vinaigrette sauce

9. Σαλάτα Τόκυο / Tokyo salad 6,00€
 Αγγούρι, καρότο, μαρούλι & καβούρι με σως του chef /
 Crab, cucumber, carrots, lettuce & chef’s sauce

 Κυρίως πιάτα / Signature dishes
 Συνοδεύονται α�ό ρύζι ατμού / Served with steam rice

10. Γλυκόξινο Μεντάλιτυ / Sweet sour Mentaleaty
 Κοτό�ουλο ή χοιρινό με κουρκούτι με κρεμμύδια, καρότα, ανανά, �ράσινες
 & κόκκινες �ι�εριές / Battered chicken or pork with onions, carrots, pineapple,
 green & red peppers
 1. Κοτόπουλο / Chicken 8,20€
 2. Χοιρινό / Pork 8,20€
11. Σεζουάν Μεντάλιτυ / Szechuan Mentaleaty
 Κοτό�ουλο ή Mοσχάρι με κρεμμύδια,καρότα, κόκκινες �ι�εριές & τζίντζερ
 σε σάλτσα Χοϊσίν & Οστρακοειδών / Chicken or Beef with onions, carrots,
 red peppers & ginger in Hoisin & oyster sauce
 1. Κοτόπουλο / Chicken 8,20€
 2. Μοσχάρι / Beef 8,60€
12. Μοσχάρι σε σάλτσα Οστρακοειδών / Beef in Oyster sauce 8,60€
 Μοσχάρι με κρεμμύδια, �ράσινες �ι�εριές & φύτρες μ�αμ�ού σε σάλτσα
 Οστρακοειδών / Beef with onions, green peppers & bamboo shoots in
 oyster sauce

13. Κοτόπουλο ή Μοσχάρι Τεριγιάκι / Beef or Chicken Teriyaki 
 Κοτό�ουλο ή Μοσχάρι με καρότα, κόκκινες �ι�εριές, φρέσκα & ξερά
 κρεμμυδάκια σε σως Τεριγιάκι / Chicken or Beef with carrots, red peppers,
 spring onions & scallions in Teriyaki sauce
 1. Κοτόπουλο / Chicken 8,20€
 2. Μοσχάρι / Beef 8,60€
14. Κοτόπουλο ή Μοσχάρι Σατάι / Chicken or Beef Satay 
 Κοτό�ουλο ή Μοσχάρι με κόκκινες �ι�εριές, καρότο, φρέσκα και ξερά
 κρεμμύδια με σως α�ό φυστικοβούτυρο / Chicken or Beef with red peppers,
 carrot, spring onions & scallions in peanut sauce
 1. Κοτόπουλο / Chicken 8,20€
 2. Μοσχάρι / Beef 8,60€

15. Κοτόπουλο ή Μοσχάρι µε Κάρυ / Chicken or Beef with Curry
 Κοτό�ουλο ή Μοσχάρι με κόκκινες �ι�εριές, καρότο, μανιτάρια, φύτρες
 μ�αμ�ού, τζίντζερ, φρέσκο & ξερό κρεμμύδι, γάλα καρύδας, κάρυ σε
 σως ψαριού / Chicken or Beef, Coconut milk, curry, red peppers, carrot,
 mushrooms, bamboo shoots, ginger, spring onions & scallions in fish sauce 
 1. Κοτόπουλο / Chicken 8,20€
 2. Μοσχάρι / Beef 8,60€

 Noodles
16. Σατάι / Satay
 Νούντλς α�ό αυγό με κόκκινες �ι�εριές, λάχανο, φρέσκο & ξερό κρεμμύδι
 σε σάλτσα Σατάι με φυστικοβούτυρο με / Egg noodles with red peppers,
 cabbage, spring onions & scallions in Satay & peanut sauce with
 1. Κοτόπουλο / Chicken 7,30€
 2. Μοσχάρι / Beef 8,20€
 3. Γαρίδες / Shrimps 8,90€

17. Χορτοφαγικά / Vegetarian 5,30€
 Νούντλς α�ό ρύζι ή αυγό με μ�ρόκολο, λάχανο, καρότο, φρέσκο & ξερό
 κρεμμύδι, σέλερυ, κόκκινες �ι�εριές με σάλτσα σόγιας & οστρακοειδών /
 Egg or rice noodles with broccoli, cabbage, carrots, spring onions &
 scallions, celery, red peppers in Soy & Oyster sauce 

18. Φιλιπίνο Πάνσιτ Γκουϊσάντο / Filipino Pancit Guisado
 Λε�τά διάφανα νούντλς φασολιού με λάχανο, καρότο, σέλερυ, φρέσκα
 & ξερά κρεμμυδάκια με σάλτσα σόγιας, ψαριού & οστρακοειδών με /
 Thin crystal bean noodles with cabbage, carrots, celery, spring onions
  & scallions in soy, fish & oyster sauce
 1. Λαχανικά (μ�ρόκολο & κοκ. �ι�εριά) / Vegetables (broccoli & red pepper) 5,30€
 2. Κοτόπουλο / Chicken 7,20€
 3. Μοσχάρι / Beef 8,00€
 4. Γαρίδες / Shrimps 8,60€

19. Σιγκαπούρη / Singapore 
 Ε�ί�εδα νούντλς ρυζιού με μ�ρόκολο, λάχανο, κόκκινες �ι�εριές, κρεμμύδι,
 σε ελαφρώς καυτερή σάλτσα τσίλι με / Flat rice noodles with broccoli, cabbage,
 red peppers, onions, in mild hot chili sauce, with
 1. Κοτόπουλο / Chicken 7,20€
 2. Μοσχάρι / Beef 8,00€
 3. Γαρίδες / Shrimps 8,60€

20. Στυλ Σιγκαπούρης / Singapore Style
 Λε�τά διάφανα νούντλς φασολιού, κόκκινες �ι�εριές, λάχανο, καρότα,
 φρέσκο & ξερό κρεμμύδι, κάρυ, αυγό με / Thin crystal bean noodles,
 red peppers, carrots, cabbage, spring onions & scallions, curry, egg with 
 1. Κοτόπουλο / Chicken 7,20€
 2. Μοσχάρι / Beef 8,00€
 3. Γαρίδες / Shrimps 8,60€

21. Παντ Τάι / Pad Thai 
 Ε�ί�εδα νούντλς ρυζιού με λάχανο, φρέσκο κρεμμυδάκι, τόφου σε σάλτσα
 Τάμαριντ, με γαρνίρισμα α�ό φυστίκι & λάιμ, με  / Flat rice noodles with
 cabbage, spring onions, tofu in Tamarind sauce, garnished with cracked
 peanuts & lime, with 
 1. Κοτόπουλο / Chicken 7,20€
 2. Μοσχάρι / Beef 8,00€
 3. Γαρίδες / Shrimps 8,60€

22. Σουίτ Τσίλι / Sweet Chili
 Ε�ί�εδα νούντλς ρυζιού με κόκκινες �ι�εριές, λάχανο, καρότα, φρέσκο
 & ξερό κρεμμύδι  σε γλυκιά & καυτερή σάλτσα με / Flat rice noodles with
 red peppers, cabbage, carrots, spring onions & scallions in sweet chili sause with 
 1. Κοτόπουλο / Chicken 7,20€
 2. Μοσχάρι / Beef 8,00€
 3. Γαρίδες / Shrimps 8,60€

23. Τεριγιάκι / Teriyaki
 Ε�ί�εδα νούντλς ρυζιού με κόκκινες �ι�εριές, λάχανο, φρέσκο & ξερό
 κρεμμύδι, καρότα σε σως Τεριγιάκι με  / Flat rice noodles with red peppers,
 cabbage, spring onions & scallions, carrots in Teriyaki sauce with  
 1. Κοτόπουλο / Chicken 7,20€
 2. Μοσχάρι / Beef 8,00€
 3. Γαρίδες / Shrimps 8,60€

 χωρίς γλουτένη/gluten-free
             πολύ καυτερό/very hot            καυτερό/hot           ελαφρώς καυτερό/mild hot

Παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για τυχόν αλλεργίες!
In case of food allergies please let us know!

Ώρες λειτουργίας και διανοµής:
Καθηµερινές & Κυριακή: 13:00-00:00, Παρασκευή & Σάββατο: 13:00-01:00

Όλα μας τα �ιάτα μαγειρεύονται καθημερινά στο κατάστημα με φρέσκα υλικά.
Τα γεύματα μαγειρεύονται σε Wok, είναι ελαφρώς τηγανισμένα (stirfry),  με μη υδρογονωμένα 
φυτικά έλαια. Τα θαλασσινά �ου �εριλαμβάνονται στα �ιάτα μας είναι κατεψυγμένα Α’ �οιότητας.
Ο καταναλωτής δεν έχει υ�οχρέωση να �ληρώσει, αν δε λάβει το νόμιμο �αραστατικό (α�όδειξη ή 
τιμολόγιο).  Στις τιμές συμ�εριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και Δημοτικός Φόρος.
Οι τιμές του καταλόγου μ�ορούν να αλλάξουν χωρίς �ροειδο�οίηση.     
Αγορανοµικός υπεύθυνος: Νικόλαος Κ. Αβραάµ 


