ASIAN FUSION
• Asian Restaurant •
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• ΟΡΕΚΤΙΚΑ •

• ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ •
Side Dishes

Starters

• Ποικιλία σούσι

7.00€

Sushi special combination
• Φρέσκα βιετναμέζικα ρολά

3.00€

• Ρύζι ατμού

Steamed rice
5.50€

Fresh vietnamese spring rolls

• Τηγανητό ρύζι με μανιτάρια

• Νούντλς με λαχανικά
• Χοιρινά παϊδάκια* με σάλτσα ταμαρίντο

6.00€

Pork spare ribs* in tamarinto sauce
• Τηγανητά ουον τον με τυρί και καβουρόψιχα*

6.50€

• ΚΥΡΙΩΣ ΓΕΥΜΑΤΑ •
Main Course

5.00€

Spring rolls with vegetables
• Γαρίδες* με μάνγκο και φρούτα του πάθους

5.00€

Vegetables with noodles

Cream cheese with crab* in crispy wrapper
• Ανοιξιάτικα ρολά με λαχανικά

4.00€

Fried rice with mushrooms

9.50€

• Μοσχάρι* σατέι
9.00 €

Shrimps* with mango and passion fruit

Beef* satay
• Μοσχάρι* Μογγολίας

10.00€

Mongolian beef*
7.50€

• Χοιρινό* αντόμπο

Pork* adobo
• ΣΟΥΠΕΣ •
Soups

• Χοιρινό* με πορτοκάλι και τζίντζερ

• Ινδικό κοτόπουλο* με κάρυ
• Πικάντικη κορεάτικη ψαρόσουπα

5.00 €

Spicy Korean seafood soup

Corn soup

8.50€

Indian chicken* with curry
• Κοτόπουλο* γλασαρισμένο με κάσιους

4.50 €

• Σούπα καλαμπόκι

8.00€

Pork* with orange and ginger

9.00€

Glazed chicken* with cashew nuts
• Πάπια* ψητή με τραγανή κρούστα

10.50€

Oven roasted crispy duck*
• Τηγανητός τόνος* με σάλτσα τσίλι και σκόρδο

11.50€

Fried tuna* with chilli garlic sauce
• ΣΑΛΑΤΕΣ •
Salads

• Τηγανητό τοφού, σπαράγγια ατμού, κρεμμύδια
και καρότα με πικάντικη σάλτσα

• Γαρίδες* με σάλτσα στρειδιών

6.00€

Fried tofu, steamed asparagus, spring onions
and carrots with spicy dressing
• Πράσινη σαλάτα με αβοκάντο, μύδια*, σολομό*,
γαρίδες* και σάλτσα λεμόνι γιούζου

Green salad with avocado, mussels*, salmon*,
shrimps* with yuzu lemon sauce

12.50€

Prawns* with oyster sauce

7.00€

• ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ •
Desserts

• Κράμπλ αμυγδάλου με σορμπέ βατόμουρο

5.00€

Αlmond crumble with raspberry sorbet
• Παστάκι μάνγκο με λαιμ, κράμπλ καρύδας,
σάλτσα φρούτο του πάθους

Mango paste with lime, coconut crumble,
passion fruit sauce

5.50€
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• COMBINAISON SPÉCIALE DE SUSHI •

• PLATS D’ACCOMPAGNEMENT •

• Combinaison Spéciale de Sushi

7.00€

• Rouleaux de printemps vietnamiens frais

5.50€

• Côtes de porc* en sauce Tamarinto

6.00€

• Fromage à la crème avec du crabe*
dans une pâte mince croustillante

6.50€

• Rouleaux de printemps aux légumes

5.00€

Спринг роллы с овощами
• Crevettes* à la mangue et au fruit de la passion

9.00€

• SOUPES •

• Riz vapeur

3.00€

• Riz frit aux champignons

4.00€

• Légumes aux nouilles

5.00€

• PLAT DE RÉSISTANCE •

9.50€

• Satay au boeuf *

10.00€

• Boeuf* à la Mongole

• Adobo de porc*

7.50€

• Porc* à l’orange et au gingembre

8.00€

• Poulet* au curry indien

8.50€

• Poulet* glacé aux noix de cajou

9.00€

• Canard* croustillant rôti au four

10.50€

5.00 €

• Soupe épicée coréenne aux fruits de mer

4.50 €

• Soupe de maïs

• SALADES •

• Tofu frit, asperges cuites à la vapeur,
oignons printaniers, carottes et vinaigrette épicée

6.00€

• Salade verte à l’avocat, moules*, saumon*,
crevettes* à la sauce citron yuzu

7.00€

• Thon* frit à la sauce au piment et à l’ail

11.50€

• Crevettes* à la sauce d’huîtres

12.50€

• DESSERTS •

• Crumble aux amandes et sorbet aux framboises
Крошка миндаля с малиновым сорбетом

5.00€

• Pâte de mangue au citron vert, crumble de noix de coco,
5.50€
sauce aux fruits de la passion
Nаста манго с лаймом, кокосовой крошкой, соусом из маракуйи

Εάν είστε αλλεργικός σε κάποια τροφή, παρακαλούμε ενημερώστε μας.
If you are allergic to any ingredient, please let us know.

*προϊόν βαθιάς κατάψυξης / *frozen

