Sashimi

Hosomaki

Salmon
Σολοµός

Salmon
Σολοµός

Tuna
Τόνος

Nigiri

Salmon
Σολοµός

Tuna
Τόνος

Prawn
Γαρίδα

Uramaki

California
Roll with crab meat,
mango and orange tobiko
Ρολό µε καβουρόψιχα,
µάνγκο και αυγά
χελιδονόψαρου

Spicy Salmon
Roll with salmon,
cucumber and
Gojhujang sauce
Ρολό µε σολοµό,
αγγούρι, αυγά
χελιδονόψαρου και
σως Gochujang

Salmon Philadelphia
Roll with salmon,
cream cheese, avocado
and black sesame
Ρολό µε σολοµό,
κρεµώδες
τυρί, αβοκάντο
και µαύρο σησάµι

Crunchy ebi
Prawn rolled with
cream cheese, black tobiko,
salmon skin and cucumber
Ρολό µε τραγανή γαρίδα,
κρεµώδες τυρί, αυγά
χελιδονόψαρου, τραγανό
δέρµα σολοµού και αγγούρι

AKAI Unagi
Roll with crab meat,
cucumber, rolled
with eel and
avocado
Ρολό µε
καβουρόψιχα,
αγγουράκι, χέλι και
αβοκάντο

Veggie
Roll with inari,
takuwan radish, carrot,
cucumber and avocado
Χορτοφαγικό ρολό µε
Ιαπωνικό ρεπάνι, καρότο,
αγγούρι και αβοκάντο

Gypsy
Roll with salmon,
shitake mushroom,
avocado and
cucumber
Ρολό µε σολοµό,
µανιτάρι shitake,
αβοκάντο και
αγγουράκι

Salmon dragon
Roll with salmon,
cream cheese,
avocado and teriyaki
sauce
Ρολό µε σολοµό,
κρεµώδες τυρί,
αβοκάντο και σως
τεριγιάκι

Crispy chicken
Roll with chicken, cucumber, mango,
and toffee sauce
Ρολό µε τραγανό
κοτόπουλο, αγγούρι,
µάνγκο και σως toffee

Rainbow
Roll with salmon,
prawn, tuna, tamago
and cucumber
Ρολό µε σολοµό,
γαρίδα, τόνο,
Ιαπωνική οµελέτα
και αγγούρι

Menu
Sushi Combinations /
Συνδυασµοί

pieces
κοµµάτια

6.1 Salmon sashimi

€6.90

6.2 Tuna sashimi

€7.90

6.3 AKAI Unagi roll

€6.90

6.4 Rainbow roll

€6.90

6.5 Veggie roll

€4.75

6.6 California roll

€5.40

6.7 Salmon Philadelphia roll

€7.95

6.8 Crunchy ebi roll

€5.95

6.9 Prawn nigiri

€6.90

6.10 Salmon and Tuna Sashimi

€7.90

6.11 Gypsy roll

€6.95

6.12 Cooked variety

€5.95

6.13 Salmon variety

€6.95

Sushi Combinations /
Συνδυασµοί

9

pieces
κοµµάτια

9.1 Rolls Variety
3x Spicy Salmon roll
3x California roll
3x Crunchy Ebi roll

€7.95

9.2 Nigiri & Rolls Variety
3x Prawn Nigiri
3x California roll
3x Salmon Philadelphia roll

€7.95

Sushi Combinations /
Συνδυασµοί

12

pieces
κοµµάτια

12.1 Salmon lover
4x Salmon dragon roll
4x Salmon hosomaki
4x Salmon nigiri

€11.00

12.2 All Nigiri
4x Tuna nigiri
4x Salmon nigiri
4x Prawn nigiri

€13.80

Salads / Σαλάτες
S1 Crab and prawn salad
€8.50
Crab meat, prawns with crispy greens, cucumber, avocado
and pineapple, served with our homemade aromatic soy
vinegar dressing
Καβουρόψιχα, γαρίδες µε τραγάνα λαχανικά, αγγούρι, αβοκάντο και ανανά,
σερβιρισµένα µε σπιτική αρωµατική σάλτσα από σόγια και ξύδι
S3 Tamago and chicken salad
Japanese style omelette with chicken, shiitake, mango,
goji berries and pomegranate with peanut dressing
Γιαπωνέζικου τύπου οµελέτα µε κοτόπουλο, µανιτάρια shiitake,
µάνγκο, goji berries, ρόδι και σάλτσα από φιστίκι

€5.95

S5 Wakame salad
Wakame with cucumber, soy beans and ginger dressing
Wakame µε αγγουράκι και σάλτσα από φασόλια σόγιας
και πιπερόριζας

€2.75

Hot Appetizers/ Ζεστά Ορεκτικά

Side Dishes / Συνοδευτικά

26 Crispy duck
€8.95
¼ crispy duck with mandarin pancakes, carrots, spring onion, cucumber and hoisin sauce
¼ τραγανή πάπια µε mandarin κρέπες, καρότο, φρέσκο κρεµµυδάκι, αγγούρι και σάλτσα hoisin

47 Egg fried rice
Εgg fried rice with vegetables
Tηγανητό ρύζι µε αυγό και λαχανικά
Prawns/Γαρίδες
Chicken/Κοτόπουλο

29 Spring rolls
Crispy spring rolls served with sweet and sour sauce
Τραγανά spring rolls σερβιρισµένα µε γλυκόξινη σάλτσα

€3.25

48 Chinese noodles
€3.75
Stir fried Chinese noodles with vegetables in oyster - hoisin sauce
Κινέζικα ζυµαρικά µε λαχανικά και σάλτσα oyster - hoisin

Sea Food / Θαλασσινά
30 Prawns hoisin
Stir fried prawns with vegetables, topped with cashew nuts
Τηγανητές γαρίδες µε λαχανικά και κάσιους

€8.50

31 Seafood curry
Salmon, redfish, pollack and prawns, in a mild curry sauce
Σολοµός, redfish, pollack και γαρίδες,ψηµένα σε ελαφριά σάλτσα κάρυ

€7.95

44 Salmon teppan with teriyaki sauce
Grilled salmon steak with teriyaki sauce
Σολοµός στη σχάρα µε σάλτσα teriyaki

€9.95

€6.95
€5.95
€5.95

32 Honey chilli Chicken
Tempura style chicken strips with honey chilli sauce, mixed with stir fried
vegetables and cashew nuts
Λωρίδες από κοτόπουλο τεµπούρα σε σάλτσα από
µέλι και καυτερές πιπεριές, τηγανητά λαχανικά και κάσιους

€5.95

33 Chicken Lemon sauce
Tempura style chicken strips, mixed in lemon sauce
Λωρίδες από κοτόπουλο τεµπούρα, µε σάλτσα λεµονιού

€5.95

34 Noodles Lo mein with crispy duck
Chinese noodles with crispy duck and vegetables
Τραγανή πάπια µε κινέζικα ζυµαρικά και λαχανικά

€9.75

35 Sweet and sour chicken
Tempura style chicken strips and pineapple in sweet and sour sauce
Λωρίδες από κοτόπουλο τεµπούρα και ανανά σε γλυκόξινη σάλτσα

€6.35

36 Sweet chilli pork
Crispy pork, marinated with ginger and rice wine (shaoshing) in sweet chilli sauce
Τραγανό χοιρινό µαριναρισµένο µε πιπερόριζα και κρασί ρυζιού, σερβίρεται σε καυτερή σάλτσα

€5.95

39 Black bean sauce*
Stir fried meat with broccoli in a traditional black bean sauce
Τηγανητό κρέας µε µπρόκολο σε σάλτσα black bean
Beef/Βοδινό
Chicken/Κοτόπουλο
Pork/Χοιρινό

46 Crispy prawn crackers
Τραγανά κράκερ γαρίδας

€1.45

€1.50

40. Curry*
Stir fried meat with vegetables and coconut cream
Τηγανητό κρέας µε λαχανικά και κρεµά καρύδας
Beef/Βοδινό
Chicken/Κοτόπουλο

*can be prepared spicy or mild upon request / Kαυτερή ή ήπια σάλτσα κατόπιν αιτήματος

38 Black pepper sauce*
Stir fried meat with mushrooms and black pepper sauce
Τηγανητό κρέας µε µανιτάρια και σάλτσα από µαύρο πιπέρι
Beef/Βοδινό
Chicken/Κοτόπουλο
Pork/Χοιρινό

49 Steamed rice
Steamed jasmine rice flavoured with torned Jasmine tea
Ρύζι στον ατµό αρωµατισµένο µε θρυµµατισµένο τσάι από γιασεµί

Prawn Crackers

Meat & Poultry / Κρέατα & Πουλερικά
30 Hoisin sauce
Stir fried with vegetables, topped with cashew nuts
Τηγανητό µε λαχανικά και κάσιους
Beef/Βοδινό
Chicken/Κοτόπουλο
Pork/Χοιρινό

€2.25
€4.25
€2.50

41 Spare ribs Gochujang
Korean style spicy ribs, topped with toasted sesame seeds
Χοιρινά παϊδάκια, πιπεράτα µε καβουρδισµένο σουσάµι

€6.95
€5.95
€5.95

€6.25

43 AKAI chicken teppan
€6.35
Chicken breast with mushrooms and vegetables
in teriyaki sauce
Φιλέτο από στήθος κοτόπουλο µε µανιτάρια και λαχανικά σε σάλτσα teriyaki
59 Stir fried meat with shiitake and vegetables in oyster sauce
Τηγανητό κρέας µε µανιτάρια σιτάκε και ανάµικτα λαχανικά σε σάλτσα oyster
Beef/Βοδινό
€6.95
Chicken/Κοτόπουλο
€5.95
Pork/Χοιρινό
€5.95
80 Noodles with chicken
Chinese noodles with vegetables and chicken
Κινέζικα ζυµαρικά µε λαχανικά και κοτόπουλο

Desserts / Επιδόρπια

€6.95
€5.95
€5.95

€6.95
€5.95

€5.75

Vegetarian / Χορτοφαγικό
Recommended for kids /
Προτείνεται για παιδιά

51 Lebanese Mahalepi
Μαχαλεπί Λιβανέζικο

€1.45

54 Chocolate cake
Σοκολατίνα

€1.45

Note: Our policy is to use strictly high quality
ingredients. Therefore, some dishes may vary
according to availability.

55 Red Velvet

€1.75

Σηµείωση: Είναι πολιτική µας να χρησιµοποιούµε
άριστης ποιότητας πρώτες ύλες. Για αυτό το λόγο η
διαθεσιµότητα των πιάτων µπορεί να ποικίλει.

56 Oreo

€1.75

57 Black and White

€1.75

58 Crème brûlée

€2.35

Πληροφορίες αλλεργιογόνων: Στις κουζίνες µας
διαχειριζόµαστε ψάρι, οστρακοειδή, σόγια, σησάµι,
διοξείδιο θείου, αυγό, φιστίκι, µουστάρδα, γάλα,
γλουτένη, ξηρούς καρπούς, κάσιους.
Allergen information: Our kitchen handles fish,
crustacean, soya, sesame, sulfur dioxide, egg, peanut,
mustard, milk, gluten, nuts, cashews nuts.
Allergies and intolerances
If you have a food allergy, intolerance or sensitivity
please let us know in order to be able to suggest
the most suitable dishes for you.
Aλλεργίες και δυσανεξίες
Αν υποφέρετε από κάποια τροφική δυσανεξία ή
αλλεργία, παρακαλώ όπως µας ενηµερώσετε για να
σας προτείνουµε τα κατάλληλα πιάτα για εσάς.

