ΟΡΕΚΤΙΚΑ

1. Φασόλια Edamame vegan
Επιλέξτε εάν θέλετε να είναι καυτερά.

3,80€

2. Τσιπς γαρίδας Prawn Crackers
Ασιάτικα λευκά τσιπς με γεύση γαρίδας και θαλασσινών.

3,80€

3. Pop Corn Shrimp
Τραγανές παναρισμένες μπουκίτσες γαρίδας με
πικάντικη sauce μαγιονέζας.

6,80€

4. Spring Rolls with Vegetables (4 τμχ.) vegan
Χειροποίητα μεγάλα τραγανά ρολά με γέμιση από
ψιλοκομμένα φρέσκα λαχανικά.

5,80€

5. Spring Rolls with Chicken (5 τμχ.)
Χειροποίητα μεγάλα τραγανά ρολά με γέμιση από κιμά
κοτόπουλου.

6,40€

6. Spring Rolls with King Prawn (5τμχ.)
Χειροποίητα μεγάλα τραγανά ρολά με γέμιση από
φρέσκιες ολόκληρες βασιλικές μαριναρισμένες
γαρίδες.

7,60€

7. Dumplings Siu Mai with Pork (6 τμχ.)
Χειροποίητα γευστικά ντάμπλινγκς γεμιστά με κιμά
χοιρινό. Γαρνίρονται με άσπρο και μαύρο σουσάμι,
σησαμέλαιο και σόγια sauce.

7,80€

8. Samosa Curry Chicken (4 τμχ.)
Χειροποίητα ινδικά πιτάκια με γέμιση από κιμά
κοτόπουλου με curry sauce και λαχανικά.

6,80€

9. Wonton with Cream Cheese Crab (4 τμχ.)
Χειροποίητα τραγανά πιτάκια με γέμιση από κρέμα
τυριού και καβούρι.

6,80€

10. ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΩΝ

Ποικιλία που σας δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάσετε κάποια
από τα ορεκτικά μας. Συνοδεύονται με masala sauce και bao
sauce.

12,60€

2 τμχ. Spring Rolls with Vegetables, 2 τμχ. Spring Rolls
with Chicken, 2 τμχ. Spring Rolls with King Prawn, 2
τμχ. Samosa Curry Chicken, 2 τμχ. Wonton with Cream
Cheese Crab.

ΣΟΥΠΕΣ

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ

Μπορείτε να επιλέξετε πόσο καυτερά τα θέλετε:
1. No Spicy - Καθόλου Καυτερό, 2. Mild - Λίγο Καυτερό,
3. Medium - Μέτριο Καυτερό, 4. Strong - Πολύ Καυτερό.

Όλα μας τα κυρίως πιάτα συνοδεύονται από ζεστό ρύζι
jasmine ατμού ή ασιατικές τηγανητές πατάτες.
Μπορείτε να επιλέξετε πόσο καυτερά τα θέλετε:

1. Laksa
Φιλετάκια κοτόπουλου με vermicelli noodles με
πράσινες πιπεριές, ανανά, γάλα καρύδας, φρέσκο
κόλιανδρο, curry sauce και lemon sauce.

7,80€

2. Ramen
Σούπα με γλυκόξινο pickle, φύτρα φασολιών, μαρούλι,
φρέσκο κρεμμυδάκι, αυγό, ramen noodles, χοιρινά
φιλετάκια, φρέσκιες γαρίδες, με άρωμα σησαμέλαιου.

7,80€

3. Dumplings Siu Mai
Νόστιμη σούπα με χειροποίτητα ντάμπλινγκς γεμιστά με
κιμά χοιρινό, ramen noodles και σχοινόπρασο, με
άρωμα σησαμέλαιου.

7,40€

4. Spicy Sweet & Sour
Γλυκοκαυτερή σούπα με γαρίδες, vermicelli noodles,
φρέσκα φύλλα μαρουλιού, φρέσκο κρεμμύδι και lemon
sauce.
(Προτείνεται ελαφρώς ή μέτρια καυτερή)

6,80€

5. Corn Soup
Γλυκιά σούπα με καλαμπόκι, κοτόπουλο και άρωμα
σησαμέλαιου.
(Προτείνεται για τους μικρούς μας φίλους)

6,40€

6. Tom Yum
Σούπα με vermicelli noodles, πιπεριές, λάχανο, καρότο
και κόλιανδρο. Επιλέξτε ανάμεσα σε λωρίδες
κοτόπουλου ή φρέσκιες βασιλικές γαρίδες. (Προτείνεται
μέτρια καυτερή)

8,80€

7. Miso
Ιαπωνική σούπα miso με φρέσκιες βασιλικές γαρίδες
tempura, τοφού και κόλιανδρο. (Προτείνεται ελαφρώς
καυτερή)

8,80€

8. Vegan Soup vegan
Μπορείτε να μας ρωτήσετε για τη βίγκαν εκδοχή της
σούπας που προτιμάτε.

5,80€

ΣΑΛΑΤΕΣ

SUSHIBAR BAOBUN

Μπορείτε να επιλέξετε πόσο καυτερά τα θέλετε:
1. No Spicy - Καθόλου Καυτερό, 2. Mild - Λίγο Καυτερό,
3. Medium - Μέτριο Καυτερό, 4. Strong - Πολύ Καυτερό.

Αφράτα και μεγάλα χειροποίητα ασιατικά ψωμάκια
στον ατμό, που συνοδεύονται με τραγανές τηγανητές
πατάτες.
Μπορείτε να επιλέξετε τη γέμιση που επιθυμείτε:

1. Wakame vegan
Σαλάτα από φύκια, με άρωμα σησαμέλαιου.
Γαρνίρεται με άσπρο και μαύρο σουσάμι.

5,80€

2. Sushi Bar Σαλάτα
Φρέσκα ανάμεικτα φύλλα μαρουλιού, αγγούρι, cherry
ντοματίνια, καβουρόψυχα, φρέσκιες ψητές βασιλικές
γαρίδες, βραστό αυγό, κεφαλοτύρι και sauce.

9,60€

3. Duck Σαλάτα
Φρέσκα ανάμεικτα φύλλα μαρουλιού, αγγούρι, cherry
ντοματίνια, τραγανά φιλετάκια πάπιας Πεκίνου και duck
sauce.

10,80€

2. Με πάπια Πεκίνου
10,80€
SushiBar Bao χειροποίητα ψωμάκια με τραγανή πάπια
Πεκίνου και φύλλα μαρουλιού, crispy onion, coleslaw
dressing και bao sauce.

4. Chicken Σαλάτα
Φρέσκα ανάμεικτα φύλλα μαρουλιού, καρότα, κόκκινη
πιπεριά, αγγούρι, cherry ντοματίνια με ζουμερά
φιλετάκια κοτόπουλου.
Σερβίρεται με γλυκιά βινεγκρέτ sauce και lemon sauce.
Γαρνίρεται με τραγανά τσιπς.

7,80€

3. Με Βασιλικές γαρίδες tempura
10,60€
SushiBar Bao χειροποίητα ψωμάκια με βασιλικές
γαρίδες και φύλλα μαρουλιού, crispy onion, coleslaw
dressing και Bao sauce.

5. Mango Avocado Σαλάτα vegan
Φρέσκα ανάμεικτα φύλλα σαλάτας, καρότα, cherry
ντοματίνια, μανγκο, αβοκάντο, με εξωτική μάνγκο
sauce. Γαρνίρεται με τραγανά τσιπς.

1. Με μανιτάρια vegan
SushiBar Bao χειροποίητα ψωμάκια με ψητά μανιτάρια
και φύλλα μαρουλιού, crispy onion, γλυκόξινο pickle και
bao sauce ή masala sauce.

6,80€

4. Με καπνιστό σολομό
SushiBar Bao χειροποίητα ψωμάκια με καπνιστό
σολομό και φύλλα μαρουλιού, coleslaw dressing και
bao sauce.

9,40€

8,60€

5. Με κοτόπουλο katsu
SushiBar Bao χειροποίητα ψωμάκια με παναρισμένα
τραγανά φιλέτα κοτόπουλου και φύλλα μαρουλιού,
crispy onion, coleslaw dressing και bao sauce.

8,80€

6. Tuna Mango Σαλάτα
10,80€
Ντομάτα, καρότα, μάνγκο, φρέσκος κόλιανδρος,
φρέσκο sashimi τόνου και ασιάτικη lemon sauce.
Γαρνίρεται με τραγανά τσιπς και chilli σε ίνες.

6. Με κοτόπουλο curry
SushiBar Bao χειροποίητα ψωμάκια με ζουμερές
λωρίδες κοτόπουλου σε curry sauce, φύλλα μαρουλιού
και cherry ντοματίνια.

8,80€

7. Seafood Σαλάτα
10,80€
Φρέσκα ανάμεικτα φύλλα μαρουλιού, καρότα, cherry
ντοματίνια, φρέσκιες μαγειρεμένες γαρίδες, φρέσκο
sashimi σολομού, τόνου και λαυράκι και δροσιστική
ασιάτικη lemon sauce.
Γαρνίρεται με τραγανά τσιπς και chilli σε ίνες.

7. Με μοσχάρι dragon fire
SushiBar Bao χειροποίητα ψωμάκια με ψημένα
φιλετάκια μοσχαριού σε πικάντικη σάλτσα, φύλλα
μαρουλιού, crispy onion, coleslaw και bao sauce.

9,60€

1. No Spicy - Καθόλου Καυτερό, 2. Mild - Λίγο Καυτερό,
3. Medium - Μέτριο Καυτερό, 4. Strong - Πολύ Καυτερό.

1. Salmon Terriyaki (Ιαπωνική Κουζίνα)
Φρέσκος σολομός που μαγειρεύεται με πράσινες και
κόκκινες πιπεριές, κολοκύθι, καρότο, κρεμμύδι, σε
γλυκιά σάλτσα terriyaki.

14,80€

2. Sweet and Sour (Κινέζικη Κουζίνα)
Επιλέξτε ανάμεσα σε:
1. Κοτόπουλο - Chicken
12,80€
12,80€
2. Χοιρινό - Pork
13,80€
3. Μοσχάρι - Beef
13,80€
4. Βασιλικές γαρίδες - King Prawn
Μαγειρεμένο με πράσινες και κόκκινες πιπεριές,
κρεμμύδι και ανανά σε γλυκόξινη σάλτσα ντομάτας.
3. Sichuan (Κινέζικη Κουζίνα)
1. Κοτόπουλο - Chicken
2. Μοσχάρι - Beef
Μαγειρεμένο με κόκκινες και πράσινες πιπεριές,
αρακά, σε καυτερή σάλτσα ντομάτας με τζίντζερ.
Γαρνίρονται με φρέσκο κόλιανδρο.
4. Korma Curry (Ινδική Κουζίνα)
Επίλεξε ανάμεσα σε:
1. Κοτόπουλο - Chicken
2. Μοσχάρι - Beef
3. Βασιλική γαρίδα - King Prawn
Μαγειρεμένα με πράσινες πιπεριές, καρότα, λάχανο και
ανανά σε σάλτσα Korma curry με γάλα καρύδας.
5. Tikka Masala (Ινδική Κουζίνα)
Φρέσκα ανάμεικτα φύλλα μαρουλιού, καρότα, cherry
ντοματίνια. Σερβίρονται με masala sause με βάση το
γιαούρτι και δύο ζουμερά φιλέτα κοτόπουλου ψημένα
στην tikka sauce.
6. Adobo (Φιλιππινέζικη Κουζίνα)
Επίλεξε ανάμεσα σε:
1. Κοτόπουλο - Chicken
2. Χοιρινό - Pork
Σιγοψημένα, μαριναρισμένα με ασιατικά καρικεύματα,
κρεμμύδι, πατάτες με adobo sauce.

13,60€
14,80€

12,80€
13,80€
13,80€

12,80€

13,80€
13,80€

7. Beef Caldereta (Φιλιππινέζικη Κουζίνα)
Φρέσκο τρυφερό μοσχάρι μαγειρεμένο με κόκκινη
πιπεριά, καρότο, αρακά και πατάτα, γάλα καρύδας και
γλυκιά σάλτσα με βάση τη σόγια.

16,40€

8. Crispy Duck (Κινέζικη Κουζίνα)
Γλυκιά και τραγανή πάπια Πεκίνου συνοδευόμενη με
φρέσκα λαχανικά και μαλακές πίτες.

18,80€

9. Shrimp King Prawn Tempura (10 τμχ.)
(Ιαπωνική Κουζίνα)
Παναρισμένες φρέσκες Βασιλικές γαρίδες τηγανητές.
Συνοδεύονται με spicy mayo sauce.

14,60€

10. Chicken Wings (10 τμχ.) (Ταϋλανδέζικη
Κουζίνα)
Φρέσκιες τραγανές φτερούγιες κοτόπουλου που
γαρνίρονται με γλυκοκαυτερή sauce.

9,80€

NOODLES & FRIED RICE
Τα noodles μας μαγειρεύονται stir-fry με πράσινη και
κόκκινη πιπεριά, καρότο, λάχανο, κολοκύθι και soya
sauce.
Το fried rice μαγειρεύεται με αυγό και καρότο,
καλαμπόκι, αρακά και soya sauce.

6,00€

12. Crispy Tuna
13,80€
8 μεγάλα τεμάχια με τόνο, φιλαδέλφεια και ψημένο
tempura.

3. King Prawn Shrimp
2 μεγάλα τεμάχια temaki με βασιλικές γαρίδες tempura
και αγγούρι, αβοκάντο και unagi sauce.

6,00€

13. Shrimp Crunchy Roll
12,80€
8 μεγάλα τεμάχια με γαρίδα tempura, αβοκάντο, fried
panko και spicy mayo.

NIGIRI

14. Tempura Roll
8 μεγάλα τεμάχια με γαρίδα tempura και spicy mayo
sauce.

Επιλέξτε το noodles ή fried rice της προτίμησής σας:
1. Mendake
2. Egg Noodles
3. Vermicelli (Gluten Free)
4. Fried Rice
Extra protein:
+1,40€
Κοτόπουλο
+1,40€
Χοιρινό
+1,80€
Μοσχάρι
+1,80€
Γαρίδες
+2,40€
Πάπια
+2,40€
Σολομός
Extra λαχανικα: +0,40€
Μανιτάρια
Ανανάς
Καλαμπόκι
Αρακάς
Baby Corn
Φύτρες Φασολιών
Μπαμπού

Extra sauce: +1,40€
1. Sweet & Sour
2. Terriyaki
3. Curry
4. Sweet Chilly
5. Dragon Sichuan
Extras toppings: +0,40€
Φυστίκια
Τραγανό κρεμμύδι
Σκόνη Τζίντερ
Μαύρο & λευκό σουσάμι
Φρέσκο κρεμμυδάκι
Φρέσκος κόλιανδρος

SPECIAL ΠΙΑΤΑ

1. Duck & Orange Noodles
Mendake noodles με τραγανή πάπια, φέτες
πορτοκαλιού, κόκκινη πιπεριά, καρότο, λάχανο σε
γλυκόξινη σάλτσα.

10,80€

2. Basil Spicy Noodles
Με φαρδιά egg noodles με καρότο, λάχανο, βασιλικό,
spicy sauce και masala sauce.
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε κοτόπουλο, χοιρινό,
μοσχάρι ή γαρίδες.

9,80€

3. Black Cod Miso
Ο καραμελωμένος μαύρος Ασιάτικος μπακαλιάρος
μαρινάρεται σε πάστα miso και το αποτέλεσμα είναι ένα
γεύμα υψηλής γαστρονομίας. Η γλύκα του miso
αναδεικνύει ιδανικά τη ’’στρογγυλή’’ σάρκα του ψαριού.

37,00€

12,80€

15. Cebu Spicy Shrimp Crab
13,60€
8 μεγάλα τεμάχια με σουρίμι καβουριού, γαρίδα
tempura και chilly sauce.
16. Dragon King
8 μεγάλα τεμάχια με ebi γαρίδα, χέλι, αβοκάντο,masago και unagi sauce.

SASHIMI

17. Rainbow Roll
13,80€
8 μεγάλα τεμάχια με σουρίμι καβουριού, τόνο, σολομό,
αβοκάντο και red & green masago.
18. Vegie Roll vegan
8 μεγάλα τεμάχια με μείγμα μαρουλιού, αγγούρι,
καρότο, αβοκάντο. Μπορείτε να προσθέσετε spicy
mayo ή cream cheese εάν προτιμάτε.

9,60€

19. Caterpillar
8 μεγάλα τεμάχια με ebi tempura, χέλι, αβοκάντο και
unagi sauce.

13,60€

20. Volcano Roll
8 μεγάλα τεμάχια με μαύρο ρύζι, με σουρίμι καβουριού,
μαγιονέζα, αβοκάντο, με παναρισμένες γαρίδες, spicy
mayo και red masago.

14,80€

KAPPA MAKI SUSHI
Μπορείτε να επιλέξετε να έχουν chilli sauce.
1. Salmon Roll
Με αγγούρι και φρέσκο σολομό.
2. Tuna Roll
Με αγγούρι και φρέσκο τόνο.
3. Shrimp Roll
Με αγγούρι, αβοκάντο, φιλαδέλφεια και γαρίδα ebi.

9,80€
10,80€
9,80€

SUSHI BAR BLACK MAMBA
Μπορείτε να επιλέξετε να έχουν chilli sauce.

URAMAKI SUSHI
1. California
8 μεγάλα τεμάχια με σουρίμι καβουριού, αβοκάντο και
φιλαδέλφεια. Μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα σε
επικάλυψη σουσαμιού ή red masago.

9,80€

2. Triangle Roll
8 μεγάλα τεμάχια με χέλι, γαρίδα tempura και spicy
mayo sauce.

11,60€

3. Smoked Salmon
8 μεγάλα τεμάχια με καπνιστό σολομό και φιλαδέλφεια.

10,80€

4. Cheese Shrimp Roll
8 μεγάλα τεμάχια με γαρίδα tempura και τυρί κρέμα.

13,80€

5. Cheese Eel Roll
8 μεγάλα τεμάχια με μαριναρισμένο χέλι και τυρί κρέμα.

13,80€

6. Sushi Bar Roll
8 μεγάλα τεμάχια με γαρίδα tempura, scorched σολομό
και red masago.

14,60€

7. Palawan
8 μεγάλα τεμάχια με σουρίμι καβουριού, scorched
τόνο, λαυράκι και σολομό, με επικάλυψη scorched spicy
mayo και unagi sauce.

17,00€

8. Baked Sushi Roll
8 μεγάλα τεμάχια με ebi γαρίδα, αβοκάντο,
φιλαδέλφεια, φρέσκια καβουρόψυχα και μαγιονέζα,
ψημένα στο φούρνο.

16,80€

9. Spicy Dragon Roll
8 μεγάλα τεμάχια με σουρίμι καβουριού, χέλι, chilli
sauce, unagi sauce και red masago.

12,80€

10. Crispy Salmon
8 μεγάλα τεμάχια με σολομό και φιλαδέλφεια, ψημένο
tempura.

12,80€

11. Crispy Crab
8 μεγάλα τεμάχια με σουρίμι καβουριού και
φιλαδέλφεια, ψημένο tempura.

12,40€

Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να είναι new style ή να
έχουν chilli sauce.

1. Σολομός (6 τμχ.)
2. Τόνος (6 τμχ.)
3. Χέλι (6 τμχ.)
4. Γαρίδα (6 τμχ.)

27,00€

1. Black Mamba Salmon
14,60€
8 μεγάλα τεμάχια ρολό με μαύρο ρύζι, καπνιστό σολομό,
αγγούρι, φρέσκο σολομό και unagi sauce.
2. Black Mamba Tuna
8 μεγάλα τεμάχια ρολό με μαύρο ρύζι, τόνο, αβοκάντο, 15,60€
κρέμα τυριού, με παναρισμένες γαρίδες και spicy mayo.
3. Black Mamba Shrimp
8 μεγάλα τεμάχια ρολό με μαύρο ρύζι, γαρίδα tempura,
αβοκάντο, σουρίμι καβουριού, κρέμα τυριού και unagi
sauce.
4. Black Mamba Tropical Ebi
8 μεγάλα τεμάχια ρολό με ebi γαρίδα, αβοκάντο,
αγγούρι, μάνγκο, κρέμα τυριού και spicy sauce.

14,60€

14,40€

SUSHI TARTAR

16,70€

10,80€
12,60€
11,60€
11,60€

Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να είναι new style ή να
έχουν chilli sauce.

1. Σολομός Sashimi
(8 τμχ.)
2. Τόνος Sashimi (8 τμχ.)
3. Tuna Tataki
8 μεγάλα φιλέτα φρέσκου τόνου medium rare.
Γαρνίρεται με φρέσκο κρεμμυδάκι και SushiBar sauce.

12,40€
13,80€
20,00€

SUSHI BAR GUNKAN
Μπορείτε να επιλέξετε να έχουν chilli sauce.
1. Gunkan Τόνος (6 τμχ)

17,80€

2. Gunkan Σολομός (6 τμχ)

16,80€

SPECIAL COMBOS
Combo Rolls 16 pcs.
1. Combo 1:
4 τμχ. California, 4 τμχ. Tempura Crunchy, 4 τμχ. Tuna
Crispy, 4 τμχ. Salmon Crispy.

27,00€

2. Combo 2:
26,00€
4 τμχ. California, 4 τμχ. Salmon Avocado, 4 τμχ. Tuna
Maki Roll, 4 τμχ Salmon Maki Roll.
3. Combo 3:
22,00€
2 Nigiri Σολομό, 2 Nigiri Τόνο, 2 Nigiri Χέλι, 2 τμχ. Σολομό
ή Τόνο Sashimi.
4. Combo 4:
34,00€
4 τμχ. Crispy Salmon, 4 τμχ. Crispy Tuna, 4 τμχ. Black
Mamba Shrimp, 4 τμχ. Black Mamba Tuna.

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ
1. Γλυκά Spring Rolls μπανάνας
Με σιρόπι σοκολάτας και bueno. (3 τμχ.)

6,80€

2. Γλυκά Spring Rolls σοκολάτας
Με άσπρη σοκολάτα, σοκολάτα γάλακτος και φυστίκια.
(3 τμχ.)

6,80€

3. Bao Bun Banofee
Με μπανάνα, μερέντα, κροκάν αμυγδάλου και toffee
καραμέλας.

7,80€

Μπορείτε να επιλέξετε να έχουν chilli sauce.

1. Salmon Sushi Tartar
Sushi Rice με αγγούρι, αβοκάντο, φρέσκο κρεμμυδάκι,
κόλιανδρος, unagi sauce.

18,60€

2. Tuna Sushi Tartar
19,60€
Sushi Rice με αγγούρι, μάνγκο, φρέσκο κρεμμυδάκι,
κόλιανδρος, unagi sauce.

TEMAKI SUSHI

Μπορείτε να επιλέξετε να έχουν chilli sauce.

1. Salmon
2 μεγάλα τεμάχια temaki με φρέσκο σολομό και
αγγούρι, αβοκάντο, red masago και unagi sauce.
2. Tuna
2 μεγάλα τεμάχια temaki με φρέσκο τόνο και αγγούρι,
αβοκάντο, green masago και unagi sauce.

16,70€
17,70€

Reservations and delivery number:

2310 676 220

Reservations and requests number:

693 970 4314

Σας ευχαριστούμε πολύ για την προτίμησή σας
και σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΟΡΕΞΗ!
Thank you very much for your preference
and wish you a BON APETIT!
食欲が良い
Η ομάδα του:
SushiBar Pefka / Retziki
We are here with the best quality fresh
Sushi and Asian food in town.

