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Sushi Maki Rolls- Σουσι Μακι 

Vegetarian Roll (8)         €9.70 

Crispy sushi topped with a mixture of teriyaki glaze, mayonnaise, tempura flakes, 

avocado and center from leek, lollo rosso, red bell pepper, carrot and cucumber 
 

Τραγανά σούσι με απολαυστικό μίγμα από γλασέ τεριγιάκη, νιφάδες τεμπούρας, αβοκάντο,   
και μαγιονέζα με κέντρο από πράσο, καρότο, μαρούλι, κόκκινη πάπρικα και  αγγουράκι. 
 

California Roll (8)         €9.70 

Seaweed rolls with sushi rice, crab stick, avocado, cucumber and tobiko caviar 
 

Φύλλα από φύκια τυλιγμένα με ρύζι του σούσι, καβουροπόδαρα, αβοκάντο, αγγουράκι και 
χαβιάρι τομπίκο 
 

Crispy Kani Roll (8)         €11.50 

Crispy sushi rice rolls covered with tempura flakes and topped with a mouthwatering 

mixture of teriyaki glaze, mayonnaise, tempura flakes and center from avocado, 

crabstick and cucumber 
 

Τραγανά σούσι επικαλυμμένα με τραγανές νιφάδες τεμπούρας και απολαυστικό μίγμα από 
γλασέ τεριγιάκη και μαγιονέζα με κέντρο από αβοκάντο, καβουροπόδαρα και αγγουράκι. 
 

Dynamite Roll (8)         €12.20 

Fiery spicy sushi with tuna, tempura flakes, sriracha sauce and Japanese mayonnaise 

covered with togarashi and wasabi tobiko caviar. 
 

Εκρηκτικό πικάντικο σούσι με τόνο, πράσο, νιφάδες τεμπούρας,  σριράτσια, και Ιαπωνική 
μαγιονέζα επικαλυμμένο με μίγμα τογκαράσι και χαβιάρι ουασάμπι τομπίκο 
 

Salmon Philadelphia Roll (8)       €12.80 

Smoked salmon wrapped Uramaki-zushi with Philadelphia cream cheese, cucumber and 

mango. 
 

Ουραμάκι-ζούσι με καπνιστό σολομό και τυρί κρέμας φιλαδέλφεια, αγγουράκι και μάνγκο. 
 

Volcano Roll (8)          €14.00 

Tempura fried maki roll with salmon, tempura flakes, spring onion dice, red tobiko 

caviar, spicy mayonnaise and unagi glaze 
 

Ρολό μάκι τηγανητό τεμπούρα με σολομό, νιφάδες τεμπούρα, ψιλοκομμένο φρέσκο 
κρεμμυδάκι, κόκκινο χαβιάρι τομπίκο, πικάντικη μαγιονέζα και σος ουνάγκι 
 

Caterpillar Roll (8)         €13.80 

Uramaki-zushi with tempura shrimp, unagi eel, banana and avocado topping with 

Japanese mayonnaise and unagi glaze. 
 

Ουραμάκι-ζούσι με γαρίδα τεμπούρα, καπνιστό χέλι, μπανάνα και επικάλυψη με λωρίδες 
από αβοκάντο ,μαζι με ιαπωνική μαγιονέζα, γλασέ από ουνάγκι και χαβιάρι τομπίκο 
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WKD Roll (8)         €13.80 

Deep Fried Crusty maki zushi roll with salmon sashimi & asparagus covered with panko 

crumbs and unagi sauce 
 

Ζεστά  ρολά με σολομό σασίμι, και σπαράγγια  με επικάλυψη από ξηροψημένα Ιαπωνικά 
πάνκο και σός ουνάκγι. 
 

Spicy Crunch Roll (7)         €13.80 

As the name implies these are delightfully spicy and crunchy with shrimp tempura and 

a mix of crabstick, tempura flakes and spicy mayo 
 

Πικάντικα και τραγανά ρολά  με γέμιση γαρίδα τεμπούρα και μίγμα από καβουροπόδαρα, 

νιφάδες τεμπούρας και πικάντικη μαγιονέζα 
 

Rainbow Roll  (8)         €14.00 

A striking and delicious california roll with a colorful top of tuna sashimi, salmon 

sashimi, shrimp, avocado and mango. 
 

Ένα υπέροχα χρωματιστό ρολό με γέμιση καβουροπόδαρα και επικάλυψη από αβοκάντο, 
τόνο σασίμι, μάνγκο και σασίμι σολομό 
 

Spider Roll (5)         €13.80 

Large Futamaki-zushi rolls with deep fried soft shell crab, lolo rosso , cucumber, avocado 

and tobiko caviar with unagi sauce. 
 

Μεγάλα ρολά φουτομάκι-ζούσι με τηγανητό κάβουρα με μαλακό κέλυφος, μαρούλι, 
αγγουράκι, αβοκάντο και χαβιάρι τομπίκο με ουνάγκι σός 
 

Panko Shrimp and Avocado Roll (8)       €14.20 

Panko Breaded Shrimp, smoked BBQ Eel (unagi) and leek wrapped with nori seaweed, 

topped with avocado, dressed with unagi eel sauce and mayo 
 

Γαρίδα παναρισμένη με Ιαπωνικό πάνκο, καπνιστό Χέλι και πράσο  τυλιγμένο σε φύκια 
νόρι με ρύζι του σούσι, με επικάλυψη με λωρίδες από αβοκάντο ,μαζί με ιαπωνική 
μαγιονέζα, γλασέ από ουνάγκι 
 

Interactive Roll (8)         €14.20 

Sushi with crabstick, tuna, lolo rosso, cream cheese, and red tobiko covered by salmon 

sashimi and avocado 
 

Με γέμιση από καβουροπόδαρα, τόνο, λολο ροσσο , τυρί κρέμας , και κόκκινο τοπικο με  
επικάλυψη από φρέσκο σολομό σασίμι και αβοκάντο. 
 

Dragon Roll (8)         €14.20 

Smoked BBQ Eel (unagi) and mango wrapped with nori seaweed, sushi rice, prawn, 

avocado and cucumber, dressed with unagi eel sauce 
 

Καπνιστό Χέλι και μάνγκο τυλιγμένο σε φύκια νόρι με ρύζι του σούσι, γαρίδα, αβοκάντο 
και αγγουράκι, επικαλυμμένο με ουνάγκι σος από χέλι 
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Sushi Platters- Πιατέλες Σουσι 
 

Sushi Combination 9 pcs        €17.50 

9pcs mixed of california rolls, fresh salmon, sea bream and tuna sashimi and nigiri with 

octopus(tako) and prawn(ebi) squid(ika) and sea bass. 
 

9 κομμάτια, ανάμικτα από Καλιφόρνια σούσι, φρέσκο σασίμι από σολομό, τσιπούρα και 
τόνο, και νιγκίρι γαρίδα, χταπόδι, καλαμάρι και λαυράκι. 
 

Nigiri platter          €17.50 

7 Nigiri-zushi with squid, shrimp, octopus, smoked eel kabayaki, sea bass, salmon and 

tuna. 
 

7 Νιγκίρι -ζούσι από καλαμάρι, γαρίδα, χταπόδι, καπνιστό χέλι, λαυράκι, σολομό και τόνο. 
 

Oshi Sushi platter 14 pcs        €27.00 

14psc Combination of nigiri sushi, sashimi and maki rolls 
 

Συνδυασμός 14 κομματιών από νιγκίρι σούσι, σασίμι και ρολά μάκι. 
 

Oshi Sushi platter 32 pcs                   €51.00 

32psc Combination of nigiri sushi, sashimi and maki rolls 
 

Συνδυασμός 32  κομματιών από νιγκίρι σούσι, σασίμι και ρολά μάκι. 
 

Trilogy Maki platter 24  pieces                  €39.50 

Combination of Volcano, Crispy Kani, Dragon Roll 
 

Συνδυασμός από Ρολά Volcano, Crispy Kani, Dragon Roll 

 

Maki Sushi platter 40 pieces                  €57.50 

Combination of  Volcano, Crispy Kani, Caterpillar, California and Salmon Philadelphia 

rolls 
 

Συνδυασμός από Ρολά Volcano, Crispy Kani,  Caterpillar, California και Salmon 

Philadelphia 
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Sashimi- Σασίμι  
 

Salmon Sashimi (8)         €16.50 

8  Slices of succulent fresh salmon sashimi on a bed of ice. 
 

8 ζουμερά κομμάτια απο φρέσκο σολομό σασίμι πάνω σε στρώση πάγου 
 

Salmon and Tuna (8)         €17.50 

8  Slices of succulent fresh salmon and tuna sashimi on a bed of ice. 
 

8 ζουμερά κομμάτια απο φρέσκο σολομό και τόνο σασίμι πάνω σε στρώση από πάγο 

 

Τuna Sashimi (8)         €18.50 

8  Slices of succulent fresh tuna sashimi on a bed of ice. 
 

8 ζουμερά κομμάτια απο φρέσκο τόνο  σασίμι πάνω σε στρώση πάγου 

 

 

Soups – Σούπες  

Miso Soup          €7.20 

A traditional Japanese soup with homemade japanese stock of kelp and tuna shavings, 

wakame seaweed, white miso and firm tofu. 
 

Παραδοσιακή Ιαπωνική σούπα με Ιαπωνικό ζωμό απο φύκια κέλπ και αποξηραμένες 
νιφάδες τόνου, φύκια ουακάμε, λευκό μίσο και τόφου 
 

Tom Yam Soup         €9.20 

Thailand’s specialty soup with shrimp bisque, various seafood, lemongrass, ginger, 

chilies, lime and coconut milk. 
 

Σπεσιαλιτέ Ταϋλάνδης με bisque γαρίδας, διάφορα ψαρικά, λεμονόχορτο, τζίντζερ, τσίλι , 
γλυκολέμονο και γάλα καρύδας 

 

Green Apple Soup with Soft Shell Crab (Cold Soup)    €13.00 

A refreshing cold green apple soup, accompanied by a layer of thinly cubed fresh 

pineapple, mango, celeriac, and fresh coriander. Topped by a crunchy and yummy soft-

shell crab 
 

Δροσιστική καλοκαιρινη σουπα με πρασινο μηλο με μικρη στρώση από ψιλοκομμένο 

φρέσκο ανανά, μαγκο, ρίζα σέλινου φρέσκο κολιανδρο και ένα τραγανο γευστικο κάβουρα. 
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Salads - Σαλάτες  
 

Uramaki Zushi Oshi Salad        €12.50  

Green salad with pomegranate (seasonal), edamame beans and avocado accompanied by 

seaweed wrapped vegetarian Uramaki-zushi accompanied with mango vinaigrette 

dressing. 
 

Σαλάτα με ανάμικτα πράσινα, ρόδι (εποχιακό) , edamame beans και αβοκάντο μαζί με 
σούσι από λαχανικά. Συνοδεύετε με σάλτσα μάνγκο βινεγκρέτ.   

       

Shrimp and Pineapple Thai salad       €14.00 

Refreshing and fruity Thai shrimp salad on a layer of thinly cubed fresh pineapple, 

mango, celeriac, and fresh coriander. 
 

Δροσιστική σαλάτα Ταϋλάνδης με γαρίδες σε στρώση από ψιλοκομμένο φρέσκο ανανά, 
μαγκο, ρίζα σέλινου φρέσκο κολιανδρο. 
  

Sashimi Salad                €14.50 

Modern adaptation of sashimi salad with fresh premium salmon, tuna and seabream 

sashimi on bed of julienne treads of beetroot, celeriac and other root vegetables 

marinated in soya, rice vinegar, yuzu and toasted sesame oil. 
 

Μοντέρνα έκδοση σαλάτας σασίμι με φρέσκο σολομό, τόνο και τσιπούρα σε στρώση από 
λωρίδες βολβών όπως παντζάρι, ρίζα σέλινου, κουρβούλα, καρότο και άλλα, μαριναρισμένα 
με σόγια, γιούζου, ξύδι ρυζιού και σκούρο σησαμέλαιο. 
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Starters - Ορεκτικά   
 

 

Vegetable Spring Rolls        €9.00 

Freshly prepared crunchy vegetable spring rolls served with spring roll sweet chili sauce 
 

Φρεσκοπροετοιμασμένα αυθεντικά σπρίνγκ ρόλ  με λαχανικά σερβιρισμένα με σάλτσα 
γλυκού τσίλι 
 

Kakiage          €9.20 

It consists if strips of mixed vegetables deep fried in crispy Tempura, served with warm 

tempura sauce. 
 

Αποτελείτε από ανάμικτα φρέσκα λαχανικά κομμένα λεπτές φέτες και τηγανισμένα σε 
τραγανό χυλό τεμπούρα. 
 

Duck Spring Rolls         €10.00 

Crispy and juicy traditional spring rolls with a Peking duck filling served with Hoi Sin 

Duck dip 
 

Τραγανά και ζουμερά παραδοσιακά σπρίνγκ ρόλ με γέμιση πάπια Πεκίνου, σερβίρονται με 
Χόι Σίν ντίπ 

 
Vegetable Gyozas         €9.80 

5 shallow fry dumplings with vegetable filling  
 

5 παραδοσιακά Ιαπωνικά δεματάκια ζύμης από λαχανικά 

  
Pepper Crusted Squid        €10.50  

Deep fried, tender and crunchy squid with an aromatic black pepper crust. Served with 

wasabi pepper sauce. 
 

Τραγανό καλαμάρι με αρωματική κρούστα από μαύρο πιπέρι. Σερβίρετε με σος ουασάμπι 
πιππέρι 
 

Pork Gyozas          €11.00 

5 shallow fry Japanese dumplings with a pork filling  
 

5 παραδοσιακά Ιαπωνικά δεματάκια ζύμης από χοιρινό  
 
Ebi Tempura          €11.00  

4 Deep fried Tiger prawns until crispy served with warm tempura sauce. 
 

4 Τηγανητές τραγάνες γαρίδες Τίγρη τεμπούρα σερβιρισμένες με ζεστό σος για τεμπούρα. 
 

 



Please ask a member of our staff for further assistance or 
if you have any concerns regarding food allergies and intolerances  

 

Prices are in euro (€) and include VAT 

 
= Vegetarian               = spicy                    = very spicy                                 = extra spicy 

Orange Crispy Duck         €11.50  

Crispy orange duck served in orange cups and toasted pancakes, filled with freshly cut 

salad mixed with wakame salad and marinated with orange miso sauce. 
 

Τραγανή πάπια πορτοκάλι σερβιρισμένη σε φλούδες πορτοκαλιού με κινέζικες πίττες, 
γεμιστές με φρέσκα σαλάτα και σαλάτα ουακάμε, και μίζο σος πορτοκάλι. 
 

Shrimp Dim Sum         €10.80 

6 shrimp har-gow, served with spicy soya garlic dip and sambal oelek with teriyaki. 
 

6 χαρ-γκάου με γαρίδες, σερβίρονται με ντίπς πικάντικο σόι σκόpδο και σαμπάλ οελέκ. 
 

Singapore Sticky Ribs        €14.00 

Pressure cooked for 24hrs.  Glazed and sticky Pork ribs with a rich Singapore sauce. 
 

Ψημένα υπό πίεση για 24 ώρες. Γλασαρισμένα με πλούσια σάλτσα Σιγκαπούρης 

 

Soft Shell Crab         €13.50 

Crunchy and delicious soft shell crab on a bed of kimchi salsa 
 

Τραγανοί γευστικοί κάβουρες πάνω απο στρώση σάλτσας απο Κορεάτικο Κίμτσι 
 

Sashimi Tuna Tartar         €14.00 

Finely chopped premium fresh tuna on an avocado bed with a refreshing combination of 

parsley, coriander, and yuzu juices with soya 
 

Ψιλοκομμένος φρέσκος τόνος σε στρώση από αβοκάντο με δροσιστικο συνδυασμό από 
μαιντανό, κόλιανδρο, μαζί με σάλτσα γλυκολέμονο με γιούζου και σόγια. 
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Main Courses- Κυρίως Πιάτα   
 

 

 

 

 

- Vegetarian- Για Χορτοφάγους  
 

Vegetable Noodles         €12.80  

Seasonal freshly cut vegetables with Chinese yellow noodles in oyster sauce, served with 

prawn crackers. 
 

Φρέσκα λαχανικά με Κινέζικα νούντολ σε σος στρειδιού, σερβιρισμένα με κράκερ γαρίδας.  

 

Vegetable Thai Green Curry        €13.80  

Delicious, tropical, creamy, rich and spicy Thai green curry with pepper, brocolli, and 

poppadam, served with steamed rice. 
 

Γευστικότατο, τροπικό, κρεμώδες, πλούσιο και πικάντικο πράσινο κάρι Ταϋλάνδης με 
πιπέρι, βιολογικό μπρόκολο και πόπανταμ,σερβίρετε με ρύζι ατμού. 
 

Vegetable Udon Noodles        €14.00 

A Bit Spicy and BBQ!! Udon noodles are Japanese thick wheat noodles which are 

prepared fresh, they have a delightful characteristic texture and are served with wok 

fried vegetables in tasty soya and worcestershire sauce. 
 

Τα Ούντον είναι Ιαπωνικά νούντολς από σιτάρι που σερβίρονται σε φρέσκα μορφή με 
απίθανη χαρακτηριστική υφή και γευστική αίσθηση.  Συνοδεύονται με λαχανικά στο ουόκ 
με σός γουέστερ και σόγια. 
 

 
 

- Poultry- Πουλερικά  
 

Chicken Chow Mein         €14.80 

Stir fried chicken fillet slices with vegetables, egg noodles and finished in rich oyster 

sauce served with prawn crackers. 
 

Νούντολς στο ουόκ με κομμάτια από φιλέτο κοτόπουλο και λαχανικά τελειωμένα σε σος 
από στρείδια και σερβιρισμένα με κράκερ γαρίδας. 

 
Thai Green Chicken Curry        €14.80  

Delicious, tropical, creamy, rich and spicy Thai green curry with chicken, pepper, brocolli 

and poppadam, served with steamed rice. 
 

Γευστικότατο, τροπικό, κρεμώδες, πλούσιο και πικάντικο πράσινο κάρι Ταϋλάνδης με 
κοτόπουλο, πιπέρι, μπρόκολο και πόπανταμ, σερβίρετε με ρύζι ατμού.. 
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Main Courses- Κυρίως Πιάτα   
 

Sweet and Sour Chicken        €14.80 

Chicken fillet pieces in rich Chinese sweet and sour sauce with season vegetables, served 

with egg fried rice in a pineapple shell. 
 

Κομμάτια από φιλέτο κοτόπουλο σε πλούσια κινέζικη γλυκόξινη σάλτσα με εποχιακά 
λαχανικά, σερβίρετε με ρύζι αυγού σε φλούδα ανανά με τραγανές νιφάδες τεμπούρα. 
 
Panko Teriyaki Chicken and Prawn      €16.50 

Tender sous-vide chicken breast marinated in home-made teriyaki, breaded with 

Japanese Panko and topped with lush Teriyaki and prawns. Served with rich and tasty 

sweet potato puree. 
 

Μαλακό κοτόπουλο φιλέτο sous-vide μαριναρισμένο σε τεριγιάκι, παναρισμένο με 

Ιαπωνικό πάνκο και επικαλυμμένο με τεριγιάκι και γαρίδες σοτέ. Συνοδεύεται με πλούσια 

και γευστική πουρέ γλυκοπατάτας. 

 
Peking Duck          €17.00 

Crispy and aromatic Peking duck served with warm pancakes, and hoi sin sauce, 

accompanied with fine threads of carrots, cucumber and spring onions, served with egg 

fried rice. 
 

Τραγανή και αρωματική πάπια Πεκίνου, σερβίρεται με ζεστές κινέζικες πίτες, και σος χόι 
σίν, συνοδεύεται με λεπτές λωρίδες από καρότο, αγγουράκι και φρέσκο κρεμμυδάκι, 
σερβίρεται με τηγανητό ρύζι αυγού. 
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Main Courses- Κυρίως Πιάτα 
 

- Fish- Ψαρικά  
 

 

Prawn Chow Mein         €15.00 

Stir fried tiger prawns with vegetables, egg noodles and finished in rich oyster sauce 

served with crackers. 
 

Νούντολς στο ουόκ με γαρίδες και λαχανικά τελειωμένα σε σος από στρείδια και 
σερβιρισμένα με κράκερ γαρίδας. 
 
Sea Bass Abalone and Coconut       €19.50 

The juicy white flesh of fresh sea bass Suzuki complemented with the exotic blend of 

abalone sauce and coconut cream served with steamed Jasmine rice.  
 

Φρέσκο λαυράκι τέλεια ταιριασμένη με τον εξωτικό συνδυασμό σάλτσας αμπαλόνε και 
κρέμας από ινδοκάρυδο. Σερβίρεται με ρύζι γιασεμιού στον ατμό.  

 
Salmon Nikiri Teriyaki        €21.50 

Salmon teppanyaki with teriyaki sauce infused with nikiri, served with stir fried 

vegetables and crispy salmon skin 
 

Φιλέτο σολομού στο τεπανγιάκι με τεριγιάκι σος εμπλουτισμένο με  νικίρι , συνοδεύετε με 
λαχανικά στο ουόκ και τραγανό δέρμα σολομού 

 

Tuna Tataki with Spicy Garlic Sauce                  €24.50 

Quality fresh Maguro briefly deep fried and then paired with the kick of mildly spicy 

garlic sauce, served with stir fried vegetables 
 

Ποιοτικό κομμάτι φρέσκο τόνο μαγκούρο ελαφρά τηγανισμένο με ελαφρά πικάντικη 
σάλτσα σκόρδου σε ένα έντονο συνδυασμό διακριτικών γεύσεων, συνοδεύετε με λαχανικά 
στο ουόκ. 
 
Black Cod with Saykio Miso                   €34.50 

Mouthwatering black cod steeped in sweet saikyo miso and baked in the oven, served 

with stir fried vegetables. 
 

Λαχταριστά μαλακός μαύρος μπακαλιάρος βυθισμένος σε γλυκό σαηκίο μίζο και ψημένος 
στο φούρνο, σερβίρετε με λαχανικά στο ουόκ. 
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Main Courses- Κυρίως Πιάτα   
 

- Beef / Lamb/ Pork   – Βοδινό /Αρνί / Χοιρινό 

 

Udon Beef Noodles         €16.50 

A Bit Spicy and BBQ!! Udon noodles are Japanese thick wheat noodles which are 

prepared fresh, they have a delightful characteristic texture and are served with beef 

strips and wok fried vegetables in tasty soya and worcestershire sauce. 
 

Τα Ούντον είναι Ιαπωνικά νούντολς από σιτάρι που σερβίρονται σε φρέσκα μορφή με 
απίθανη χαρακτηριστική υφή και γευστική αίσθηση.  Συνοδεύονται με βοδινές λωρίδες 
και λαχανικά στο ουόκ με σός γουέστερ και σόγια. 
 
Mongolian Beef                     €24.50 

Wok cooked beef prime fillet sliced and finished in Mongolian style sauce topped with 

chopped spring onion and served with steamed rice. 
 

Βοδινό φιλέτο ψημένο σε φέτες στο ουόκ και τελειωμένο σε μογγόλικη σάλτσα και 
επικαλυμμένο με φρέσκα κρεμμυδάκια, σερβίρεται με ρύζι ατμού. 

 

Rack of Lamb Char Siu                   €25.00 

Lamb cutlets in Chinese Char Siu marinade served with rice and vegetables and mild 

spicy red  Aka-miso sauce 
 

Αρνίσιες κοτολέτες σε Κινεζική μαρινάδα με χόι σίν σος σερβιρισμένες με σός πικάντικο  
Ακα-μίζο. 
 
Korean Kalbi Beef                    €35.50 

Beef shortribs marinated in a Korean marinade of pear, soya sauce, garlic and Hoi Sin, 

served with steamed rice. 
 

Βοδινά στηθόπλευρα  σε Κορεάτικη μαρινάδα από αχλάδι, σόγια, σκόρδο και Χόι σίν. 
Σερβίρετε με ρύζι ατμού 

 
Char Siu Pork Fillet         €17.50 

Tender pork fillet with deep smoky flavors accompanied with pak choi, shitake 

mushrooms and carrots 
 

Χοιρινο φιλετο με εντονες κινεζικες γευσης που συνδιαζουν γλυκάδα και καπνό, σερβίρετε 
με πακ τσοι, μανιτάρια σιτακε και καροτα  
 

 

 



Please ask a member of our staff for further assistance or 
if you have any concerns regarding food allergies and intolerances  

 

Prices are in euro (€) and include VAT 

 
= Vegetarian               = spicy                    = very spicy                                 = extra spicy 

Side Dishes- Συνοδευτικά 
 
 

- Steamed Rice       €3.00 

- Prawn Crackers       €3.00 

- Egg Fried Rice       €3.80 

- Stir Fried Vegetables      €3.80 

- Plain Noodles       €5.50 

- Edamame Beans       €6.20 

- Kimchi        €6.20 

- Wakame Salad       €7.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Please ask a member of our staff for further assistance or 
if you have any concerns regarding food allergies and intolerances  

 

Prices are in euro (€) and include VAT 

 
= Vegetarian               = spicy                    = very spicy                                 = extra spicy 

Desserts- Επιδόρπια 

 
 

- Lotte Chocolate Banana Cake      €7.50 

 

Japanese Lotte Chocolate caramel mousse, banana bavarois, hazelnut 

praline, almond dacquoise. 

 

- Baked Yuzu Cheesecake       €7.50 

 

Baked cheesecake with Yuzu flavoured topping and cookie base and 

Philadelphia cream cheese 

 

- Hokkaido Red Velvet       €7.50 

 

Impeccable red velvet sponge topped with luscious Hokkaido cream 

cheese frosting 

. 

 

Mochi Ice Creams – Παγωτά Mochi 
3 mochi balls per portion                   €7.50 

 

- Coconut 

- Salted Caramel  

- Strawberry Cheesecake 

- Vegan Chocolate  

 

Ice Creams - Παγωτά 
2 scoops per portion            €4.50 

 

- Mango Sorbet  

- Dark chocolate  

- Cheesecake  

- Vanilla     

 

 

 

 

 


