ORNOS BEACH

Salad

Combos

Salmon Mix - 27
Δροσερή ανάμικτη σαλάτα
με τρυφερά φύλλα, καβούρι, Alaska Maki - 4 pcs
γαρίδα, αβοκάντο, αγγούρι
Salmon Sashimi - 4 pcs
και spicy vinaigrette
Salmon Nigiri - 2 pcs
λεμονιού
Crab and shrimp mixed
salad with tender leaves,
avocado, cucumber and
spicy lemon vinaigrette - 26

Hot Dish

Maki Mix - 31
California - 4 pcs
Boston - 4 pcs
Alaska - 4 pcs
Tekka - 4 pcs

Sticks Yakitori από
κοτόπουλο μαριναρισμένα
με ασιατική sauce με mirin,
μέλι & σουσάμι

Sushi Mix - 35

Yakitori chicken skewers
marinated in Asian mirin,
honey & sesame sauce - 19

Nigiri Shrimp - 2 pcs

Sashimi 6 pcs

Spicy Mix - 32

Τόνος / Tuna - 19

Spicy Salmon - 4 pcs

Σολομός / Salmon - 18

Alaska Maki - 4 pcs
Tekka Maki - 4 pcs
Sashimi Tuna - 2 pcs
Sashimi Salmon - 2 pcs

Spicy Tuna - 4 pcs
Spicy Shrimp - 4 pcs
Spicy Crab - 4 pcs

Γαρίδες / Shrimp - 19

Nigiri 4 pcs
Τόνος / Tuna - 15
Σολομός / Salmon - 15
Γαρίδες / Shrimp - 17

Sake 0.25 L

ζεστό ή κρύο / hot or cold - 19

Sushi Maki 8 pcs
inside out

Vegetables
Με αγγούρι, avocado, καρότο & μαρούλι
With cucumber, avocado, carrot & lettuce - 15

Tekka
Με τόνο & avocado
With tuna & avocado - 18

Alaska
Με φρέσκο σολομό, avocado & αγγούρι
With fresh salmon, avocado & cucumber - 18

California
Με βασιλικό καβούρι, γαρίδα, avocado, αγγούρι, tobiko,
wasabi & wasabi mayonnaise
Roll with king crab, shrimp, avocado, cucumber, tobiko,
wasabi & wasabi mayonnaise - 21

Boston
Mε βρασμένες γαρίδες, αγγούρι & tobiko
With boiled shrimp, cucumber & tobiko - 18

Rainbow
Με ποικιλία από τόνο, σολομό, avocado, αγγούρι & tobiko
With tuna, salmon, avocado, cucumber & tobiko - 19

Philadelphia Salmon
Με φρέσκο σολομό & τυρί Philadelphia
With fresh salmon & Philadelphia cheese - 18

Spicy Shrimp
Με βρασμένες γαρίδες, αγγούρι, tobiko & spicy sauce
With boiled shrimp, cucumber, tobiko & spicy sauce - 18

Spicy Tuna
Με τόνο, tobiko & spicy sauce
With tuna, tobiko & spicy sauce - 18

Spicy King Crab & Shrimp
Με βασιλικό καβούρι, γαρίδα, avocado, spicy sauce &
tobiko
With king crab, shrimp, avocado, spicy sauce & tobiko
outside - 20

Spicy Salmon
Με φρέσκο σολομό, tobiko & spicy sauce
With fresh salmon, tobiko & spicy sauce - 18

Spicy Shrimp & Crab
Με ποικιλία από καβούρι & βραστές γαρίδες
With variety of crab and boiled shrimp - 18

Smoked Salmon
Με καπνιστό σολομό & τυρί Philadelphia
With smoked salmon & Philadelphia cheese - 18

Tempura Salmon
Με φρέσκο σολομό tempura & spicy sauce
With fried tempura salmon & spicy sauce - 18

Tempura Shrimp
Με γαρίδα tempura, tobiko & chilly garlic mayo
With fried tempura shrimp, tobiko & chilly
garlic mayo - 19

Tempura Crab

(5 μεγ. τεμ. / big pcs)
Mε καβούρι tempura, αβοκάντο, αγγούρι & tobiko
With tempura crab, avocado, cucumber & tobiko - 21

Black Rice
inside out
Κάθε πιάτο περιλαμβάνει 8 λαχταριστά
τεμάχια maki sushi με μαύρο ρύζι.
Each dish includes 8 mouthwatering pieces
of black rice maki sushi.

Spicy Shrimp & Crab
Mε ποικιλία από βασιλικό καβούρι και β
 ραστές
γαρίδες, tobiko & spicy sauce
With king crab, boiled shrimp, tobiko
& spicy sauce - 21

Spicy Tuna Maki
Mε τόνο, tobiko & spicy sauce
With tuna, tobiko & spicy sauce - 21

California Maki
Mε βασιλικό καβούρι, γαρίδα, avocado, αγγούρι,
tobiko, wasabi & wasabi mayonnaise
Roll with king crab, shrimp, avocado, cucumber,
tobiko, wasabi & wasabi mayonnaise - 23

Spicy Salmon Maki
Mε φρέσκο σολομό, tobiko & spicy sauce
With fresh salmon, tobiko & spicy sauce - 21

Το μαύρο ρύζι ή απαγορευμένο ρύζι προοριζόταν
ιστορικά μόνο για την τάξη των ευγενών της αρχαίας
Κίνας. Είναι ένας σπάνιος και θρεπτικός καρπός, που
προσφέρει πολλά οφέλη για την υγεία. Το μαύρο ρύζι
είναι τροφή χαμηλή σε λιπαρά, πλούσια σε φυτικές ίνες,
γεμάτη πρωτεΐνες και αντιοξειδωτικές ουσίες.
Black rice or the forbidden rice is historically reserved
for the elite noble class of Ancient China. It is a rare and
nutritious grain offering many health benefits. Black
rice is low in fat, rich in fiber, and full of protein and
antioxidants.

Όλες οι τιμές είναι σε Ευρώ. Οι φωτογραφίες του καταλόγου δεν αντιπροσωπεύουν πιάτα μας.
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Δημοτικός φόρος 0,5% και λοιπές νόμιμες επιβαρύνσεις.
Στις τιμές συμπερ/νται τα νόμιμα ποσοστά σερβιτόρων. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά
με τα προϊόντα μας μη διστάσετε να ρωτήσετε το προσωπικό μας ειδικά στην περίπτωση
δυσανεξίας ή αλλεργίας (σχετική νομοθεσία ΕΚ 1169/11). Tο κατάστημα υποχρεούται να
διαθέτει έντυπα δελτία, σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο, για διατύπωση οποιασδήποτε
διαμαρτυρίας. Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο
παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο).
Αγορανομικός υπεύθυνος: Α. Παπανικολάου
All Prices in Euro. Please note that the photos are not depicting our actual dishes
Prices include vat Municipal tax 0,5%, the rest of the legal additions and the legal waiter’s
percentage. 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).
The restaurant is obliged to have printed documents in a special case near the exit,
for receiving any existed complaint. Consumer is not obliged to pay if the notice
of payment has not been received (receipt-invoice).
Market inspection officer: A. Papanikolaou

