
small dishessmall dishes

ponzu, τρούφα, μανιτάρι shiitake, πίκλα shimeji, ponzu, τρούφα, μανιτάρι shiitake, πίκλα shimeji, 
κράκερ tapioca   κράκερ tapioca   1414

μαγιάτικο, χαλαπένιο dressing   μαγιάτικο, χαλαπένιο dressing   1515

τσίλι, τζίντζερ, καλαμπόκι, ανανάς, μάνγκο dressing    τσίλι, τζίντζερ, καλαμπόκι, ανανάς, μάνγκο dressing    1515

γάλα καρύδας, τζίντζερ, kaffir lime, ραπανάκι, γάλα καρύδας, τζίντζερ, kaffir lime, ραπανάκι, 
πράσινο μήλο   πράσινο μήλο   1616

φρυγανισμένο μαγιάτικο, πικάντικη μαγιονέζα, φρυγανισμένο μαγιάτικο, πικάντικη μαγιονέζα, 
σχοινόπρασο – 4 τμχ.    σχοινόπρασο – 4 τμχ.    1919

τόνος, spicy chilli jam, πίκλα αγγούρι, τόνος, spicy chilli jam, πίκλα αγγούρι, 
kaffir lime, σησαμέλαιο   kaffir lime, σησαμέλαιο   1818

yuzu dressing, τρούφα, σαλατάκι από φυτρες   yuzu dressing, τρούφα, σαλατάκι από φυτρες   1616

φρέσκο   κρεμμύδι, yuzu kosho, μαγιονέζα shichimi    φρέσκο   κρεμμύδι, yuzu kosho, μαγιονέζα shichimi    1818

πιπεριά χαλαπένιο, πράσινο shiso, αβοκάντο, αγγούρι    πιπεριά χαλαπένιο, πράσινο shiso, αβοκάντο, αγγούρι    1717

hot plateshot plates

μοσχαρίσιο κότσι, πουρές καρότο-σαφράν, μοσχαρίσιο κότσι, πουρές καρότο-σαφράν, 
kosho panko – 3 τμχ.   kosho panko – 3 τμχ.   1010

αγκινάρες, yuzu hollandaise, γκρέιπφρουτ, αγκινάρες, yuzu hollandaise, γκρέιπφρουτ, 
τρούφα, τυρί pecorino   τρούφα, τυρί pecorino   9

μελιτζάνα, γλάσο miso, dressing σουσάμι, κάσιους, μελιτζάνα, γλάσο miso, dressing σουσάμι, κάσιους, 
παλαμίδα   παλαμίδα   8

φρέσκο   κρεμμύδι, σόγια, σάκε   φρέσκο   κρεμμύδι, σόγια, σάκε   1212

saladssalads

ποικιλία μανιταριών, mizuna, σουσάμι   ποικιλία μανιταριών, mizuna, σουσάμι   1414

διάφανα noodles, yuzu, σουσάμι, μαγιάτικο   διάφανα noodles, yuzu, σουσάμι, μαγιάτικο   1616

beef tartarebeef tartare

crudo hamachicrudo hamachi

ceviche - sea breamceviche - sea bream

scallopscallop

nigiri hamachinigiri hamachi

tuna tatakituna tataki

seabass new style seabass new style 
sashimisashimi

spicy tuna rollspicy tuna roll

hamachi rollhamachi roll

gyoza ossobucogyoza ossobuco

artichokesartichokes

eggplanteggplant

chicken yakitorichicken yakitori

warm mushroom saladwarm mushroom salad

glass noodlesglass noodles

tempuratempura

γαρίδες, πικάντικη μαγιονέζα, σάλτσα tsuyu   γαρίδες, πικάντικη μαγιονέζα, σάλτσα tsuyu   1414

καλαμάρι, μαρμελάδα τσίλι, δυόσμος, τζίτζερ, lime   καλαμάρι, μαρμελάδα τσίλι, δυόσμος, τζίτζερ, lime   1515

σπαράγγιασπαράγγια, καλαμπόκι baby, πιπεριά shishito, , καλαμπόκι baby, πιπεριά shishito, 
βασιλομανίταρα, tsuyu sauce   βασιλομανίταρα, tsuyu sauce   1111

robatarobata

αρνίσια παϊδάκια, τσίλι, σκόρδο, τζίντζερ, αρνίσια παϊδάκια, τσίλι, σκόρδο, τζίντζερ, 
πίκλα αγγούρι   πίκλα αγγούρι   2020

μαριναρισμένο με κρασί Shaoxing & five spice   μαριναρισμένο με κρασί Shaoxing & five spice   3434 

μαριναρισμένο με σόγια & σησαμέλαιο   μαριναρισμένο με σόγια & σησαμέλαιο   2424

miso μελιού, πίκλα ρέβα   miso μελιού, πίκλα ρέβα   2828

πράσινο κάρυ, edamame, ρύζι jasmine   πράσινο κάρυ, edamame, ρύζι jasmine   1818

sidessides

miso, mirin και σόγια dressing   miso, mirin και σόγια dressing   6

σάλτσα namayasai, σάλτσα namayasai, καβουρδισμένοκαβουρδισμένο σουσάμι    σουσάμι   6

βούτυρο yuzu, τρούφα   βούτυρο yuzu, τρούφα   6

cacio e pepe, τρούφα   cacio e pepe, τρούφα   6

dessertsdesserts

σοκολάτα γάλακτος με tonka, σοκολάτα bitterσοκολάτα γάλακτος με tonka, σοκολάτα bitter
με τζίντζερ, τραγανό μπισκότο κακάο, με τζίντζερ, τραγανό μπισκότο κακάο, 
παγωτό καραμέλα   παγωτό καραμέλα   9

τσάι matcha, κεράσι, μαύρο σουσάμι   τσάι matcha, κεράσι, μαύρο σουσάμι   8

σπιτική πραλίνα, παγωτό καρύδα, σπιτική πραλίνα, παγωτό καρύδα, 
σάλτσα από φρούτα του πάθους   σάλτσα από φρούτα του πάθους   9

shrimps tempurashrimps tempura

squid tempurasquid tempura

vegetables tempuravegetables tempura

lamb chopslamb chops

rib eyerib eye

sirloin flap sirloin flap 

black codblack cod

sea breamsea bream

broccolini broccolini 

asparagus asparagus 

roasted cornroasted corn

country potatoes country potatoes 

chocolatechocolate

matcha bruleematcha brulee

churroschurros

Αγορανομικός Υπεύθυνος: Λιάπης ΝικόλαοςΑγορανομικός Υπεύθυνος: Λιάπης Νικόλαος
Λαμβάνουμε σοβαρά τα θέματα τροφικών αλλεργιών. Λαμβάνουμε σοβαρά τα θέματα τροφικών αλλεργιών. 

Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τυχόν αλλεργίες, δυσανεξίες ή άλλες διατροφικές ιδιαιτερότητες.Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τυχόν αλλεργίες, δυσανεξίες ή άλλες διατροφικές ιδιαιτερότητες.
Χρησιμοποιούμε για το τηγάνισμα μίγμα ραφιναρισμένων ελαίων χωρίς ακόρεστα λιπαρά. Χρησιμοποιούμε για το τηγάνισμα μίγμα ραφιναρισμένων ελαίων χωρίς ακόρεστα λιπαρά. 

Το λάδι στις σαλάτες είναι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και σησαμέλαιο.Το λάδι στις σαλάτες είναι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και σησαμέλαιο.


