SUSHI
BAR

Ornos Beach

SUSHI BAR MENU
∆ροσερή ανάμικτη σαλάτα με καβούρι,
γαρίδα και spicy vinaigrette λεμονιού
Μixed green salad with crab, shrimp
and spicy citrus dressing

SUSHI MAKI

(8 τεμ. / pcs inside out)

Vegetables
Mε αγγούρι, avocado, καρότο & μαρούλι
With cucumber, avocado, carrot & lettuce
Tekka Maki
Mε τόνο & avocado
With tuna & avocado
Alaska Maki
Mε φρέσκο σολομό, avocado & αγγούρι
With fresh salmon, avocado & cucumber
California Maki
Mε καβούρι, γαρίδα, avocado, αγγούρι, tobiko,
wasabi & wasabi mayonnaise
Roll with king crab, avocado, cucumber,
tobiko, wasabi & wasabi mayonnaise
Boston Maki
Mε βρασμένες γαρίδες, αγγούρι & tobiko
With boiled shrimps, cucumber & tobiko
Rainbow Maki
Mε ποικιλία από τόνο, σολομό,
avocado, αγγούρι & tobiko
With tuna, salmon, avocado,
cucumber & tobiko
Philadelphia Salmon Maki
Mε φρέσκο σολομό, τυρί Philadelphia & chives
With fresh salmon, Philadelphia cheese & chives
Spicy Shrimp Maki
Mε βρασμένες γαρίδες, αγγούρι,
tobiko, φύλλα μέντας & spicy sauce
With boiled shrimp, cucumber & tobiko
mint leaves, tobbiko & spicy sauce
Spicy Tuna Maki
Mε τόνο, tobiko, chives & spicy sauce
With tuna, tobiko, chives & spicy sauce
Spicy King Crab & Shrimp Maki
Mε καβούρι, γαρίδα, avocado, spicy sauce & tobiko
With king crab, shrimp, avocado, spicy sauce
& tobiko outside
Spicy Salmon Maki
Mε φρέσκο σολομό, tobiko chives & spicy sauce
With fresh salmon, tobiko, chives & spicy sauce
Spicy Shrimp & Crab
Mε ποικιλία από καβούρι & βραστές γαρίδες,
tobiko & spicy sauce
With king crab, boiled shrimp, tobiko & spicy sauce
Smoked Salmon Maki
Mε καπνιστό σολομό, τυρί Philadelphia & chives
With smoked salmon, Philadelphia cheese & chives
Tempura Salmon Maki
Mε φρέσκο σολομό tempura & spicy sauce
With fried tempura salmon & spicy sauce

Tempura Shrimp Maki
Mε γαρίδα tempura, tobiko & chilly garlic mayo
With fried tempura shrimp, tobiko & chilly
garlic mayo
Tempura Crab & Shrimp Maki
Mε καβούρι tempura, γαρίδα, αβοκάντο,
αγγούρι, chives, tobiko & λεμόνι
With tempura crab, shrimp, avocado, cucumber,
chives, tobiko & lemon power

SASHIMI

(6τεμ. / pcs)

Τόνος / Tuna
Σολομός / Salmon
Γαρίδες / Shrimp

NIGIRI SUSHI

(4τεμ. / pcs)

Τόνος / Tuna
Σολομός / Salmon
Γαρίδες / Shrimp

COMBOS
Salmon Mix
4 τεμ / pcs Alaska Maki
4 τεμ / pcs Salmon Sashimi
2 τεμ / pcs Salmon Nigiri
Sushi Maki Mix
4 τεμ / pcs California
4 τεμ / pcs Boston Maki
4 τεμ / pcs Alaska
4 τεμ / pcs Tekka Maki
Sushi Mix
4 τεμ / pcs Alaska Maki
4 τεμ / pcs Tekka Maki
2 τεμ / pcs Nigiri Shrimp
2 τεμ / pcs Sashimi Tuna
2 τεμ / pcs Sashimi Salmon
Sushi Nigiri Maki Mix
2 τεμ / pcs Nigiri Salmon
2 τεμ / pcs Nigiri Tuna
4 τεμ / pcs Alaska Maki
4 τεμ / pcs California Maki
Sushi Spicy Mix
4 τεμ / pcs Spicy Tuna
4 τεμ / pcs Spicy Salmon
4 τεμ / pcs Spicy Shrimp
4 τεμ / pcs Spicy Crab

HOT DISH
Sticks Yakitori από κοτόπουλο,
μαριναρισμένα με ασιατική sauce
με mirin, μέλι & σουσάμι
Yakitori chicken skewers marinated
in asian mirin, honey & sesame sauce

TO DRINK
Sake (250ml) ζεστό ή κρύο / hot or cold

Ornos Beach

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ, ∆ηµοτικός Φόρος 0,5%,
λοιπές επιβαρύνσεις και τα νόµιµα ποσοστά σερβιτόρων.
Prices include VAT, municipal tax 0.5%, the rest of the legal
additions and the legal waiter’s percentage.
Το ρύζι, τα κρέατα, τα ψάρια, τα λαχανικά και τα άλλα προϊόντα
που χρησιµοποιούµε εισάγονται από τις ΗΠΑ και χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα προϊόντα: γαρίδες, τόνος, χέλι, καβούρι, καλαµάρι, tobiko,
καπνιστός σολωµός & καβουρόψυχα, είναι κατεψυγµένα.
Rice, meat, ﬁsh, vegetables & other products we use are
imported from U.S. and E.U. countries.
The products: shrimp, tuna, eel, crabs, squid, tobiko, smoked
salmon & body-crab, are frozen.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε τα προϊόντα µας
µη διστάσετε να ρωτήσετε το προσωπικό µας
ειδικά στην περίπτωση δυσανεξίας ή αλλεργίας
(σχετική νοµοθεσία ΕΚ169/11).
For any inquiries about our products, don’t hesitate to ask
our staﬀ, especially in the case of any food intolerance
or food allergy (relevant legislation EU 1169/11).
Τo κατάστηµα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα διαµαρτυρίας
σε ειδική θήκη για τη διατύπωση οποιασδήποτε διαµαρτυρίας.
The establishment must be equipped with printed forms
placed in a special location for the report of any complaints.
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν
λάβει το νόµιµο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη - τιµολόγιο).
The customer is not obliged to pay if the notice of payment
has not been received (receipt - invoice).
Αγορανοµικός Υπεύθυνος: Α. Παπανικολάου
Market Inspection Oﬃcer: A. Papanikolaou

