
S U S H I  M E N U



STARTERS
TUNA TARTARE WITH SPICY SOYA ICE CREAM 25
Yellowfin tuna, jalapeño, spicy soya ice cream,  
wakame, ginger ponzu.

Κιτρινόπτερος τόνος, χαλαπένιο, παγωτό πικάντικης σόγια,  
φύκια τζίντζερ-πόνζου.

CEVICHE SEA BASS 28

Fresh Aegean sea bass, tigers milk with avocado, celery,  
choclo, kiwi, jalapeῆo.

Φρέσκο λαυράκι, γάλα τίγρη με αβοκάντο, σέλερι,  
καλαμπόκι, ακτινίδιο, χαλαπένιο.

SHRIMP TEMPURA 4pcs 35

Shrimp tempura, rocoto mayo, ponzu and menthe sauce.

Τεμπούρα γαρίδας, μαγιονέζα με ροκότο & σάλτσα πόνζου με μέντα.

VOLCANO 45

Sushi rice, king crab, tuna tartar, avocado, spicy mayo,  
yuzu & red tobiko.

Ρύζι σούσι, βασιλικό καβούρι, αβοκάντο,  
ταρτάρ τόνου, αυγά χελιδονόψαρου.



SASHIMI 3 pcs NIGIRI 2 pcs

NIGIRI SPECIAL

SALMON | ΣΟΛΟΜΟ 8

TUNA | ΤΟΝΟΣ 9

TUNA BELLY | ΚΟΙΛΙΑ ΤΟΝΟΥ 10

SEA BASS | ΛΑΥΡΑΚΙ 10

UNAGI* | ΧΕΛΙ* 9

KING OYSTERS VEGAN NIGIRI 3pcs 7

King oyster mushroom with shiso vinaigrette

Μανιτάρι king oyster με βινεγκρέτ με shiso.

SALMON KARASHI MISO 2pcs 11

Salmon with karashi miso & tobiko*.

Σολομό με σάλτσα miso με Ιαπωνική μουστάρδα & Tobiko*.

SPICY SEA BASS 2pcs 12

Sea bass nigiri with rocoto mayo & yuzu tobiko*.

Λαυράκι νιγκίρι, μαγιονέζα με ροκότο & yuzu tobiko*.



CLASSIC ROLLS
VEGETERIAN MAKI 8pcs 15

Cucumber, avocado, shiitake mushroom, shiso leaf.

Αγγούρι, αβοκάντο, μανιτάρια σιτάκε, φύλλα shiso.

SALMON AVOCADO MAKI 8pcs 16

Salmon & avocado.

Σολομό & αβοκάντο.

SPICY TUNA MAKI 8pcs 18

Tuna, fresh onions, spicy mayo, avocado.

Τόνο, φρέσκο κρεμμύδι, πικάντικη μαγιονέζα, αβοκάντο.

SHRIMP TEMPURA MAKI 6pcs 25

Shrimp tempura, avocado, cucumber, spicy teriyaki mayo.

Τεμπούρα γαρίδας*, αβοκάντο, αγγούρι,  
πικάντικη μαγιονέζα με teriyaki.

CALIFORNIA MAKI 8pcs 29

King crab, avocado, wasabi mayo, tobiko.

Βασιλικό καβούρι, αβοκάντο, μαγιονέζα με γουασάμπι,  
αυγά χελιδονόψαρου.



CRISPY SALMON SKIN MAKI 8pcs 26

Salmon skin tempura, asparagus, rocoto mayo, avocado,  
unagi, yuzu tobiko.

Δέρμα σολομού τεμπούρα, σπαράγγι, πικάντικη μαγιονέζα,  
αβοκάντο, χέλι, αυγά χελιδονόψαρου.

FLAMED SEA BASS MAKI 8pcs 31

Tuna, avocado, topped with sea bass slices,  
spicy mayo, tobiko.

Τόνο, αβοκάντο, λεπτές φέτες λαυράκι,  
πικάντικη μαγιονέζα, αυγά χελιδονόψαρου.

SALMON & UNAGI MAKI 8pcs 33

Eel, avocado, cucumber, spicy mayo,  
topped with salmon slices.

Χέλι καπνιστό, αβοκάντο, αγγούρι, πικάντικη μαγιονέζα,  
λεπτές φέτες σολομού.

SIGNATURE  
KENSH      ROLLSo



SPIDER MAKI 8pcs 39

Soft shell crab tempura, avocado, cucumber,  
topped with tuna tartare, tomato, onion, rocoto mayo.

Τεμπούρα καβούρι με μαλακό κέλυφος*,  
αβοκάντο, αγγούρι, τόνο, ντομάτα, κρεμμύδι, πικάντικη μαγιονέζα.

WAGYU TATAKI 8pcs 57

Wagyu, shrimp tempura*, asparagus tempura,  
Japanese bbq, mayo, tobiko. 

Wagyu, τεμπούρα γαρίδας*, σπαράγγια τεμπούρα,  
Γιαπωνέζικη bbq & μαγιονέζα.

BLUE LOBSTER MAKI 8pcs 67

Blue Lobster, avocado, cucumber, wasabi mayo,  
caramelized hazelnuts with honey miso.

Αστακός Βρετάνης, αβοκάντο, αγγούρι, γουασάμπι,  
φουντούκια καραμελωμένα με miso & μέλι.

Please inform us of any food allergies or special dietary requirements and we will be happy to accommodate you.
*Menu items with asterisk are frozen food products
Ενημερώστε μας για οποιαδήποτε αλλεργία ή ιδιαίτερη δίαιτα και θα είμαστε πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουμε.
*Τα προϊόντα στο μενού με αστερίσκο είναι κατεψυγμένα .
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