
Sashimi 3 pcs

Sake / Salmon / Σολομός  11.00€

Maguro / Tuna / Τόνος 12.00€

Ebi / Shrimp / Γαρίδα  11.00€

Suzuki / Seabass / Λαβράκι 11.00€

Nigirizushi 2 pcs

Sake / Salmon / Σολομός 9.00€

Maguro / Tuna / Τόνος  11.00€

Ebi / Shrimp / Γαρίδα  9.00€

Suzuki / Seabass / Λαβράκι  9.00€

Uramaki 8 pcs

Atun Picante  20.00€
Tuna, spring onion, Aji Panca cream
Τόνος, φρέσκο κρεμμύδι και κρέμα 
Aji Panca

Salmon Picante  18.00€
Salmon, spring onion, Aji Panca cream
Σολομός, φρέσκο κρεμμύδι και κρέμα
Aji Panca

Camaron Picante  18.00€
Shrimp tempura, spring onion, 
Aji Panca cream
Γαρίδα tempura, φρέσκο κρεμμύδι 
και κρέμα Aji Panca

California  22.00€
Snow Crab marinated with lime and 
spring onion, avocado, cucumber, 
Aji Rocoto cream
Snow Crab μαριναρισμένο σε lime 
και φρέσκο κρεμμύδι, αβοκάντο, 
αγγούρι και κρέμα Aji Rocoto

Salmon Philadelphia 18.00€
Salmon, cream cheese, cucumber, 
spring onion
Σολομός, κρέμα τυρί, αγγούρι 
και φρέσκο κρεμμύδι

Nigiri especial

Nigiri de ternera 12.00€
Beef nigiri with jalapeño pickles and daikon
Νιγκίρι με μοσχαρίσιο ταρτάρ, πικλες jalapenos 
και ρέβα

Nigiri de salmonete 14.00€
Red mullet nigiri with fish roe and veil from 
passion fruit
Νιγκίρι με φιλέτο μπαρμπούνι, αυγοτάραχο και 
«πέπλο» από φρούτο του πάθους

Erizo de mar 16.00€
Sea urchin nigiri with leche de Tigre 
and ikura
Νιγκίρι αχινού, Leche de Tigre, ikura
 

Rollos de firma / Uramaki (8 pcs)

Nikkei 22.00€
Shrimps tempura, asparagus, avocado, 
sea bass fillets and leche de Tigre with 
crispy onion
Γαρίδα τεμπούρα, σπαράγγια, αβοκάντο,
shriracha, φιλέτο λαυράκι με leche de tigre και 
αφυδατωμένο κρεμύδι

Yakuza 26.00€
Sweet potato, burnt salmon skin, ginger jam, 
mushrooms, shrimps fillet, yuzu lime sauce \
and tempura flakes
Γλυκοπατάτα τεμπούρα, καψαλισμένο δέρμα 
σολομού, μαρμελάδα ginger, κορμός μανιταριών, 
φιλέτο γαρίδας, yuzu lime και  τεμπούρα flakes

Peruano 24.00€
Crispy crab, daikon, avocado, chilli, 
mozzarella and chimichurri
Τηγανιτό καβούρι, ρίζα daikon, αβοκάντο,
πιπεριά chili, queso flameado και chimichuri


