Desserts / Επιδόρπια

BbQ/ Ποικιλία Σχάρας

Prawn Crackers

40 Chicken kebabs Yakitori
€5.25
Grilled chicken kebabs glazed with yakitori sauce
Σουβλάκια κοτόπουλου µε σάλτσα yakitori

46 Crispy prawn crackers
Τραγανά κράκερ γαρίδας

41 Spare ribs tonkatsu
Lightly smoked spare ribs served with
tonkatsu Japanese BbQ sauce
Χοιρινά παϊδάκια, ελαφρώς καπνιστά,
σερβιρισµένα µε Ιαπωνική σάλτσα BbQ

Side Dishes / Συνοδευτικά

€5.95

47 Egg fried rice
Εgg fried rice with vegetables
Tηγανητό ρύζι µε αυγό και λαχανικά

Signature Dishes / Σπέσιαλ Πιάτα
42 Breaded chicken breast katsu
Pan fried, chicken breast, in Japanese
breadcrumbs, served with mild curry sauce
Φιλέτο από στήθος κοτόπουλο σε Ιαπωνική
καπήρα, τηγανητό. Σερβίρεται µε ελαφριά
σάλτσα κάρυ

€6.35

43 AKAI chicken teppan
Chicken breast with mushrooms and
vegetables in teriyaki sauce
Φιλέτο από στήθος κοτόπουλο µε µανιτάρια
και λαχανικά σε σάλτσα teriyaki

€6.35

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

€7.95

45 Seafood misoyaki
Salmon, redfish, pollack and prawns
with vegetables and saikyo miso sauce
Σολοµός, redfish, pollack και γαρίδες
µε λαχανικά και σάλτσα saikyo miso

€7.95

€2.95

48 Chinese noodles
€3.75
Stir fried Chinese noodles with
vegetables in oyster - hoisin sauce
Κινέζικα ζυµαρικά µε λαχανικά και σάλτσα oyster - hoisin
49 Steamed rice
Steamed Jasmine rice flavoured with
torned Jasmine tea
Ρύζι στον ατµό αρωµατισµένο µε
θρυµµατισµένο τσάι από Γιασεµί

Teppanyaki

€1.50

€1.45

61 Shellfish fried rice
€4.25
Scallops, shrimps and mussels, mixed with fried rice,
vegetables and eggs
Χτένια, γαρίδες και µύδια, ανάµικτα µε λαχανικά,
τηγανητό ρύζι και αυγό
Vegetarian / Χορτοφαγικό
Recommended for kids / Προτείνεται για παιδιά
Note: Our policy is to use strictly high quality ingredients.
Therefore, some dishes may vary according to availability.

60 Albacore tuna teriyaki - balsamic
€7.95
Albacore tuna cooked medium, served with crispy
onions and peppers, in a teriyaki-balsamic sauce
Τόνος Albacore, µισοψηµένος, µε τραγανά κρεµµύδια
και πιπεριές, σε σάλτσα teriyaki µε βαλσάµικο ξύδι

Allergen information: Our kitchen handles fish, crustacean, soy,
sesame, sulfur dioxide, egg, peanut, mustard, milk, gluten, nuts,
cashews nuts.

50 Sago pudding
with mango and lychee
Sago mixed with coconut milk, mango,
lychee, flavored with peanut
Πουτίγκα από sago µε µάνγκο, lychee,
και γάλα καρύδας ανάµικτο πουρέ από
αχλάδι και πάστα από φιστίκια

€1.75

51 Lebanese Mahalepi
Μαχαλεπί Λιβανέζικο

€1.45

52 Rice pudding
Ρυζόγαλο

€1.35

53 Kinogalo
Κινόγaλο

€1.50

54 Chocolate cake
Σοκολατίνα

€1.45

55 Red Velvet

€1.70

56 Oreo

€1.75

57 Black and White

€1.75

58 Crème brûlée

€2.35

Beverages / Ροφήµατα
Water/ Νερό
Vikos 500ml
Vikos 1,5lt
Perrier slim can 250ml
Perrier bottle 330ml
Perrier min. water can 330ml
Perrier lemon min.water 330ml
Soft Drinks/ Aναψυκτικά
Orangeade 250ml
Orangeade with Stevia 250ml
Lemonade with Stevia 250ml
Kean Orangeade 500ml
7up 330ml
7up 500ml
7up 2lt

€0.48
€0.77
€0.95
€1.25
€1.00
€1.60
€0.75
€0.75
€0.75
€1.15
€0.85
€1.10
€2.55

Coca Cola 330ml
Coca Cola 500ml
Coca Cola 1.5lt
Coca Cola light 330ml
Coca Cola light 500ml
Coca Cola light 1.5lt
Coca Cola zero 330ml
Coca Cola zero 500ml
Coca Cola zero 1.5lt
Sprite 330ml
Sprite 500ml
Sprite 1.5lt
Sprite zero 330ml
Fanta orange 330ml
Fanta orange 500ml
Fanta orange 1.5lt
Fanta zero orange 330ml
Fanta lemon 330ml
Schweppes club soda 330ml
Schweppes tonic 330ml
Schweppes bitter lemon 330ml
Schweppes soda 1.5lt
Schweppes tonic 1.5lt
Juices/ Χυµοί
Keanita orαnge 250ml
Kean orange 250ml
Kean juices various flavours/
xυµοί διάφορες γεύσεις 1lt
Life juices various flavours/
χυµοί διάφορες γεύσεις 400ml
Life πορτοκάλι 1lt
Life µήλο, καρότο, πορτοκάλι 1lt
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€1.90
€1.25
€2.40
€2.45

€1.00
€1.35
€2.55

Energy Drinks
E Shark Grey 250ml
Shark 500ml
Red Bull 250ml
Red Bull sugar free 250ml

€1.20
€1.50
€1.75
€1.75

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

Αν υποφέρετε από κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία,
παρακαλώ όπως µας ενηµερώσετε για να σας προτείνουµε
τα κατάλληλα πιάτα για εσάς.

€0.70
€0.75

Iced Tea/ Παγωµένο Τσάι
various flavours/ διάφορες γεύσεις
Lipton Ice Tea 330ml
Lipton Ice Tea 500ml
Lipton Ice Tea 1,5lt

If you have a food allergy, intolerance or sensitivity please let us
know in order to be able to suggest the best dishes for you.

Πληροφορίες αλλεργιογόνων: Στις κουζίνες µας διαχειριζόµαστε
ψάρι, οστρακοειδή, σόγια, σησάµι, διοξείδιο θείου, αυγό, φιστίκι,
µουστάρδα, γάλα, γλουτένη, ξηρούς καρπούς, κάσιους.

€0.85
€1.10
€2.25
€0.85
€1.10
€2.25
€0.85
€1.10
€2.25
€0.85
€1.10
€2.25
€0.85
€0.85
€1.10
€2.25
€0.85
€0.85
€0.85
€0.85
€0.85
€2.25
€2.25

Λεωφόρος Κάππαρη 4, Block A, 5290, Παραλίμνι
T: 23744540, Fax: 23744541
Γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών: 80000600 (χωρίς χρέωση)
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Hosomaki

Salmon cucumber
Σολοµός αγγούρι

Tuna avocado
Τόνος αβοκάντο

Pineapple
Ανανάς

Nigiri

Salmon
Σολοµός

Tuna
Τόνος

Prawn
Γαρίδα

Uramaki

Sushi Combinations /
Συνδυασµοί

pieces
κοµµάτια

6.1 Salmon sashimi

€6.90

6.2 Tuna sashimi

€6.90

6.3 AKAI Unagi roll

€5.40

6.4 Rainbow roll

€5.40

6.5 AKAI Tuna tataki

€7.50

6.6 California roll

€5.40

6.7 Salmon Philadelphia roll

€5.40

6.8 Crunchy ebi roll

€5.40

6.9 Prawn nigiri

€6.90

6.10 Tuna belly gunkan maki

€5.40

Sushi Combinations /
Συνδυασµοί

Green dragon
Roll with salmon,
cucumber and
wasabi tobiko
Ρολό µε σολοµό,
αγγούρι και αυγά
χελιδονόψαρου
µε wasabi

Spicy tuna
Roll filled with
prawn, cucumber,
avocado rolled with
tuna, spicy sauce
Ρολό µε γέµιση
από γαρίδα, αγγούρι,
αβοκάντο τυλιγµένο µε
τόνο, πικάντικη σάλτσα

Sashimi

Salmon
Σολοµός

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

Veggie
Roll filled with inari,
pickled radish, carrot,
cucumber and avocado
Χορτοφαγικό ρολό
µε γέµιση από ξιδάτο
Ιαπωνικό ρεπάνι, καρότο,
αγγούρι και αβοκάντο

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

Tataki

Tuna
Τόνος

ΑΚΑΙ Tuna tataki
Pan seared tuna loin,
served with ponzu sauce and dried ginger
Τόνος ελαφρώς ψηµένος σερβιρισµένοs µε σάλτσα
ponzu και πιπερόριζα

16.1 I love Maki
4x Green dragon
4x Spider crunchy
4x Tuna avocado
4x Spicy tuna

€13.60

pieces
κοµµάτια

12.1 Cooked variety
4x California roll
4x Chicken toffee
4x Prawn nigiri

€11.80

12.2 Meat and veggie rolls
4x Chicken toffee
4x Veggie
4x Pineapple

€10.00

12.3 Salmon lover
4x Green dragon
4x Salmon cucumber
4x Salmon nigiri

€11.00

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

€13.80
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Sushi Combinations / Συνδυασµοί
California
Salmon Philadelphia
Crunchy ebi
Spider crunchy
Chicken toffee
Roll with crab meat,
Roll with salmon,
Prawn rolled with
Roll with soft shell crab,
Roll with chicken,
mango and orange tobiko cream cheese, cucumber,
cream cheese, orange avocado, orange tobiko,
cucumber, mango,
Ρολό µε καβουρόψιχα,
mango and orange
and black tobiko,
crispy salmon
and toffee sauce
µάνγκο και αυγά
tobiko
salmon skin and cucumber Τραγανό ρολό σολοµού
Kαραµελωµένο
χελιδονόψαρου
Σολοµός µε κρεµώδες
Τραγανή γαρίδα
µε µαλακό κέλυφος από κοτόπουλο, µε αγγούρι,
τυρί, αγγούρι, µάνγκο και
τυλιγµένη µε κρεµώδες
καβούρι, αβοκάντο,
µάνγκο και σάλτσα toffee
αυγά χελιδονόψαρου
τυρί,αυγά χελιδονόψαρου, αυγά χελιδονόψαρου
τραγανό δέρµα σολοµού και
αγγούρι
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16.2 Nigiri and Maki
4x Salmon Philadelphia
4x Spicy tuna
4x Salmon nigiri
4x Tuna nigiri

pieces
κοµµάτια

€16.40

Salads / Σαλάτες
S1 Crab and prawn salad
€6.95
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
S2 Chirashi
€7.35
Sushi rice and mixed greens layers, topped
with salmon, tamago, roast duck, crab and
prawns, dressed with wafu dressing
Στρώσεις από ρύζι sushi και πράσινα λαχανικά
µε σολοµό, ψητή πάπια, καβούρι,
γαρίδες, και σάλτσα wafu
S3 Tamago and chicken salad
€5.95
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

S4 Veggie roll
€5.95
Filled with inari, pickled radish, carrot, cucumber,
avocado, topped with tofu, shiitake, goji berries, mixed
greens, with aromatic vegetable dressing
Χορτοφαγικό ρολό µε γέµιση από καραµελωµένο
τόφου, ρεπάνι τουρσί, καρότο, αγγούρι, αβοκάντο,
µε επικάλυψη τόφου, µανιτάρια shiitake, goji berries,
ανάµικτη σαλάτα και αρωµατική σάλτσα λαχανικών
S5 Wakame salad
€2.75
Wakame with daikon radish, soy beans and
ginger dressing
Wakame µε Ιαπωνικό ρεπάνι και σάλτσα από φασόλια
σόγιας και πιπερόριζας
S6 Marinated salmon, tuna and prawn
€7.35
nigiri salad
Marinated sushi nigiri: Salmon, tuna and prawn in
caramelised tofu pockets with wakame salad, peeled
edamame and tobico caviar
Μαριναρισµένα σούσι µε σολοµό, τόνο και γαρίδα σε
καραµελωµένο τοφού, µε σαλάτα wakame, φασόλια
σόγιας και χαβιάρι από αυγά χελιδονόψαρου.

Hot Appetizers/ Ζεστά Ορεκτικά
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
27 Takoyaki
€3.75
Japanese style crepe mixture, filled with octopus,
served with dried bonito flakes and bbq sauce
Μείγµα κρέπας µε γέµιση από χταπόδι. Σερβίρεται µε
αποξηραµένες νιφάδες ψαριού και σάλτσα bbq
28 Ha gau - Prawn steamed dumplings
€5.95
Cantonese style steamed dumplings, filled with
prawns and halibut, served with ponzu sauce
Ασιατικά dumplings µε γέµιση γαρίδας
και halibut. Σερβίρεται µε σάλτσα ponzu
29 Spring rolls
€3.25
Crispy spring rolls served with sweet and sour sauce
Τραγανά spring rolls σερβιρισµένα µε γλυκόξινη σάλτσα

Wok Dishes / Φαγητά στο Γουόκ
30 Prawns hoisin
Stir fried prawns with vegetables,
topped with cashew nuts
Τηγανητές γαρίδες µε λαχανικά και κάσιους

€6.95

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

32 Baby calamari panko
Crispy fried baby calamari, Asian style
topped with herbed breadcrumbs
Τραγανό τηγανητό καλαµάρι,
µε Ασιατικό στυλ και αρωµατική καπήρα

€6.35

33 Chicken mandarin
Tempura style chicken strips,
mixed with mandarin sauce
Λωρίδες από κοτόπουλο τεµπούρα,
µε σάλτσα µανταρινιού

€5.95

34 Noodles Lo mein with crispy duck
€7.95
Chinese noodles with crispy duck and vegetables
Τραγανή πάπια µε κινέζικα ζυµαρικά και λαχανικά
35 Sweet and sour chicken
Tempura style chicken strips and
pineapple with sweet and sour sauce
Λωρίδες από κοτόπουλο τεµπούρα και
ανανά µε γλυκόξινη σάλτσα

€6.35

36 Sweet chilli pork
€6.65
Crispy pork, marinated with ginger
and beer with sweet chilli sauce
Τραγανό χοιρινό µαριναρισµένο µε πιπερόριζα και
µπύρα, σερβίρεται µε καυτερή σάλτσα
37 Satay style pork
€6.35
Stir fried pork with peanut and coconut sauce
Τηγανητό χοιρινό µε σάλτσα από φιστίκι και
γάλα καρύδαs
38 Black pepper beef
Stir fried beef with mushrooms and
black pepper sauce
Τηγανητό βοδινό µε µανιτάρια
και σάλτσα από µαύρο πιπέρι

€6.95

39 Beef black bean
Stir fried beef with broccoli in a traditional
black bean sauce
Τηγανητό βοδινό µε µπρόκολο σε
σάλτσα black bean

€6.95

59 Stir fried meat or fish with shiitake and vegetables
in oyster sauce
Τηγανητό κρέας ή θαλασσινά µε µανιτάρια σιτάκε και
ανάµικτα λαχανικά σε σάλτσα oyster
Beef/Βοδινο
€6.95
Pork/Χοιρινό
€6.95
Chicken/Κοτόπουλο
€6.55
Seafood/Θαλασσινά
€7.95
Prawns/Γαρίδες
€6.95

