HAND ROLL SUSHI (8 τμχ/ pcs)

SPRING ROLLS (4 τμχ/ pcs) € 10.00
Τραγανά ρολά, λαχανικά, γλυκόξινη σάλτσα I
Crisp vegetable-filled spring rolls with sweet & sour sauce

SAKE MAKI € 10,00
Φρέσκος σολομός, αβοκάντο I Salmon & avocado sushi
CALIFORNIA MAKI € 12,00
Γαρίδα*, αβοκάντο, αγγούρι, σουσάμι I Prawn*, avocado, Cucumber, sesame
VEGGIE € 10.00
λαχανικών I Vegetable sushi

SHRIMP TEMPURA (6 τμχ/ pcs) € 12,00
Γαρίδες*, με σάλτσα wasabi και Sriracha-mayo I
Shrimps* accompanied with wasabi and Sriracha-mayo sauce
YAKITORI CHICKEN (6τμχ/ pcs) € 10,00
Κοτόπουλο, λαχανικά, σάλτσα στρειδιών και σόγια I
Chicken, vegetables, oyster sauce and soya
PEKING DUCK I ΤΡΑΓΑΝH ΠAΠΙΑ* ΠΕΚIΝΟY € 23,00
Συνοδεύεται με κρέπες ατμού, ψιλοκομμένα sticks αγγουριού, φρέσκα κρεμμυδάκια και σάλτσα hoisin I
Served with steamed pancakes, cucumber julienne, spring onions, hoisin sauce

NIGIRI SUSHI COLLECTION (2 τμχ/ pcs)
Ρύζι ξιδάτο, θαλασσινά I Sushi rice with choice of fish
SAKE € 4,00
Φρέσκος σολομός I Fresh salmon

NOODLES CHOW MEIN 12,00
Νούγιες αυγού, με επιλογή από γαρίδες* ή κοτόπουλο ή τραγανά λαχανικά I
Egg noodles choice of shrimps*, chicken or crispy vegetables

SUZUKI € 4,00
Λαβράκι I Fresh sea bass
AJI € 4,00
Σκουμπρί I Mackerel

SASHIMI (2 τμχ/ pcs)
ΣΟΛΟΜOΣ I Salmon € 4,00
ΛΑΒΡΑΚΙ I Sea bass € 4,00
ΨAΡΙ ΗΜEΡΑΣ I Fish of the day € 4,00
SUSHI VARIETY (14 τμχ/ pcs) € 20,00
Ποικιλία Sushi, Maki, Nigiri, Sashimi I
Selection of Maki, Nigiri and Sashimi

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Διευθυντής Ξενοδοχείου I Responsible for implementation of statutory regulations: Hotel Manager
Φ.Π.A. ΣYMΠEPIΛAMBANETAI ΣTIΣ TIMEΣ I V.A.T. IS INCLUDED IN PRICES
«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)»
«CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS ΝΟΤ BEEN RECEIVED (RECEIPT - INVOICE)».
Το κατάστημα υποχρεούται στην έκδοση αναλυτικών αποδείξεων μηχανής, θεωρημένων από τη Δ.Ο.Υ.
The restaurant / bar is legally required to issue official receipts, certified by the relevant tax office.
Διατίθεται λίστα με τα επίσημα αναγνωρισμένα αλλεργιογόνα τρόφιμα στον κατάλογο του Room Service
The EU Food Allergen list is included in Room Service menu

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε ειδική θέση δίπλα στην έξοδο για την διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.
The restaurant / bar is legally required to present complaint/comment forms in a special box next to the exit
Τα εδέσματα με την ένδειξη * είναι κατεψυγμένα.
Dishes marked with * have been frozen.
Το λάδι που χρησιμοποιείται στις σαλάτες είναι ελαιόλαδο.
The oil used on salads is olive oil.
Για το τηγάνισμα των προϊόντων χρησιμοποιείται ηλιέλαιo.
Sunflower seed oil is used for frying

