special rolls
Spider Crunchy Unagi (8 pcs - 8 κομ.)
Smoke eel, crab meat, soft shell crab, sliced avocado, spring onion, Japanese mayonnaise, unagi sauce
and nori
Καπνιστό χέλι, καβουρόψιχα, μαλακό κέλυφος κάβουρα, κομμάτια αβοκάντο, φρέσκο κρεμμυδάκι,
Ιαπωνική μαγιονέζα, σος από χέλι και φύλλο από φύκια

Salmon Crab Avocado (8 pcs - 8 κομ.)
Crab meat, salmon, sliced avocado, cucumber, prawn tempura
Καβουρόψιχα, σολομός, κομμάτια αβοκάντο, αγγουράκι, γαρίδες τεμπούρα

Crispy Hot Dragon Roll (8 pcs - 8 κομ.)
Roll deep-fried in tempura, with fresh tuna, cucumber, sliced avocado, prawns, Japanese mayonnaise
and nori
Τηγανισμένο σε τεμπούρα, με φρέσκο τόνο, αγγουράκι, κομμάτια αβοκάντο, γαρίδες, Ιαπωνική μαγιονέζα
και φύλλο από φύκια

Prawn Maniac

(8 pcs - 8 κομ.)

Tempura prawn, cucumber, sliced avocado, nori, tobico caviar
Γαρίδες τεμπούρα, αγγουράκι, κομμάτια αβοκάντο, φύλλο από φύκια, χαβιάρι “tobiko”

California Roll (8 pcs - 8 κομ.)
Crab, sliced avocado, cucumber, nori and sesame seeds
Καβουρόψιχα, κομμάτια αβοκάντο, αγγουράκι, φύλλο από φύκια και σπόροι σουσαμιού

Veg Roll (8 pcs - 8 κομ.)
Tofu, aubergine, yellow pepper, tomato, sliced avocado, cucumber, nori and sesame seeds
Τόφου, μελιτζάνα, κίτρινη πιπεριά, τομάτα, κομμάτια αβοκάντο, αγγουράκι, φύλλο από φύκια και σπόροι
σουσαμιού

Seabass Tempura (8 pcs - 8 κομ.)
Seabass tempura, cucumber, rucola and Japanese mayonnaise
Λαβράκι σε τεμπούρα, αγγουράκι, ρόκα και Ιαπωνική μαγιονέζα

Cloud Maki (8 pcs - 8 κομ.)
Scallops, unaki, Japanese mayonnaise, cucumber, cream cheese and chives
Χτένια, ουνάκι, Ιαπωνική μαγιονέζα , αγγουράκι, τυρί κρέμα και σχοινόπρασο

Epi-Tamaco

(8 pcs - 8 κομ.)

Prawn tempura, cream cheese, Japanese omellete, crab meat rolled in green tempura
Γαρίδες τεμπούρα, τυρί κρέμα, Ιαπωνική ομελέτα, καβουρόψιχα τυλιγμένη σε πράσινη τεμπούρα

sushi rolls platters
Sushi Rolls Platter

Sushi Rolls Platter

Salmon Crab Avocado, Crispy hot dragon
Roll, California Roll, Veg Roll
(3 pcs each - 3 κομ. το κάθε ένα)

Salmon Crab Avocado, Crispy hot dragon
Roll, California Roll, Veg Roll
(6 pcs each - 6 κομ. το κάθε ένα)

(12 pcs - 12 κομ.)

(24 pcs - 24 κομ.)

sashimi

nigiri sushi
A piece of raw fish on rice
Κομμάτι από ωμό ψάρι πάνω σε ρύζι
(2 pcs - 2 κομ.)
Black King Prawns
Μεγάλες Γαρίδες
Salmon
Σολομός
Tuna
Τόνος

Raw fish, accompanied by lemon slices, soya
sauce and wasabi
Ωμό ψάρι, συνοδεύεται από φέτες λεμονιού,
σάλτσα σόγιας και ιαπωνικό χρενο
(5 pcs - 5 κομ.)
Fresh Salmon Sashimi
Φρέσκος Σολομός
Fresh Tuna Sashimi
Φρέσκος Τόνος
Black King Prawns Sashimi
Μεγάλες Γαρίδες

sashimi plate
Sashimi Plate Salmon, tuna and prawn
Σολομός, τόνος και γαρίδα
(3 pcs each - 3 κομ. το κάθε ένα)

