PLUS
SUSHI

NIGIRI (2 pcs)
ΣΟΥΣΙ ‘NIGIRI’

(2 κομμάτια)

€
Sake / Σολομός (F)

5

Suzuki / Λαβράκι (F)

5

Tai / Τσιπούρα (F)

5

Tamago / Ιαπωνική ομελέτα (EGG)

5

Ikura / Αυγοτάραχο σολομού (F)

5

Maguro / Τόνος (F)

7

Ebi / Γαρίδα (CR)

6

Unagi / Χέλι (F)

8

MAKI ROLLS (6 pcs)
ΡΟΛΑ ΜΑΚΙ (6 κομμάτια)
€
Kappa – maki / Ρολό αγγουριού (V)

6

Tamago – maki / Ρολό ιαπωνικής ομελέτας (EGG)

6

Αvocado – maki / Ρολό αβοκάντο (V)

6

Sake – maki / Ρολό σολομού (F)

7.5

Tekka – maki / Ρολό τόνου (F)

7.5

Unagi – maki / Ρολό με χέλι και αγγούρι (F)

9.5

ALLERGENS:
(G) Gluten (LU) Lupin (CE) Celery (CR) Crustaceans
(M) Milk (So2) Sulfur Dioxide (SE) Sesame
(MS) Molluscs (MU) Mustard (EG) Egg (N) Tree Nuts
Vegan
(F) Fish (SB) Soybeans (P) Peanuts
Above prices include all taxes
Οι πιο πάνω τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους

MORIAWASE
Combination Platters
€
Sashimi Platter (F/SB)
(bluefin tuna, salmon, sea bass) (15 pieces)
Πιατέλα 'Sashimi' (15 κομμάτια)
(bluefin τόνος, σολομός, λαβράκι)
Served with soy dipping sauce, pickled ginger and
wasabi cream
Σερβίρεται με σόγια, ξιδάτη πιπερόριζα και κρέμα
από wasabi

21

Nigiri Sushi Platters (F/ CR) (12 pcs)
Πιατέλα ‘Nigiri Sushi’ (12 κομμάτια)
Salmon, tuna, sea bass, prawn, eel, salmon roe
Σολομός, τόνος, λαβράκι, γαρίδα, χέλι,
αυγοτάραχο σολομού

24

Maki Sushi Platters (G/ F/ CR) (18 pcs)
Πιατέλα ‘Maki Sushi’ (18 κομμάτια)
California roll, prawn tempura, spicy tuna
‘California roll’, τηγανητή γαρίδα με χυλό,
πικάντικος τόνος

29

Nigiri & Maki Sushi Platters (G/EGG/F/CR) (18 pcs) 34
Πιατέλα ‘Nigiri & Maki Sushi’ (18 κομμάτια)
Nigiri sushi: tuna, salmon, prawn/
τόνος, σολομός, γαρίδα
Maki sushi: California roll, prawn tempura /
‘California roll’, τηγανητή γαρίδα με χυλό
Sashimi, Nigiri & Maki Sushi Platters
(F/CR) (27 pcs)
Πιατέλα ‘Sashimi, Nigiri & Maki Sushi’
(27 κομμάτια)
Sashimi 9pcs: salmon, tuna, sea bass
Sashimi 9 κομμάτια: σολομός, τόνος, λαβράκι

54

Nigiri sushi 6 pcs: eel, prawn, salmon roe
Nigiri sushi 6 κομμάτια: χέλι, γαρίδα,
αυγοτάραχο σολομού
Maki sushi 12 pcs: California roll, spider roll
Maki sushi 12 κομμάτια: 'California roll', spider roll

ALLERGENS:
(G) Gluten (LU) Lupin (CE) Celery (CR) Crustaceans
(M) Milk (So2) Sulfur Dioxide (SE) Sesame
(MS) Molluscs (MU) Mustard (EG) Egg (N) Tree Nuts
(F) Fish (SB) Soybeans (P) Peanuts
Vegan

NEW AGE MAKI ROLLS (6 pcs)
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΛΑ ΜΑΚΙ (6 κομμάτια)
€
Sky rainbow (EGG/ F/ CR/ G)
10.5
Prawn tempura, cucumber, avocado, tuna,
salmon and sea bass
Τηγανητή γαρίδα με χυλό, αγγούρι, αβοκάντο, τόνος,
σολομός και λαβράκι
Sake cream cheese (G/M/F)
10.5
Fresh salmon, cream cheese, cucumber, sesame seeds
Φρέσκος σολομός, τυρί σε κρέμα, αγγούρι, σουσάμι
Spider roll (G/F)
Soft shell crab, prawn tempura, cucumber,
avocado, spicy mayo
Τρυφερό καβούρι, τηγανητή γαρίδα με χυλό,
αγγούρι, αβοκάντο, πικάντικη μαγιονέζα

10.5

Dragon (EGG/F/CR)
11
Unagi, crab, cucumber, avocado, Japanese mayo
Χέλι, καβούρι, αγγούρι, αβοκάντο, ιαπωνική μαγιονέζα
Otaku (G/ EGG/F/ CR)
11
Prawn tempura, cucumber, spicy mayo and
masago arare
Τηγανητή γαρίδα με χυλό, αγγούρι, πικάντικη μαγιονέζα
και τραγανές νιφάδες ρυζιού
Spicy tuna or salmon (SE/CR)
Chopped tuna or salmon, cucumber, spicy mayo,
masago arare and spring onion
Ψιλοκομμένος τόνος ή σολομός, αγγούρι,
πικάντικη μαγιονέζα, τραγανές νιφάδες ρυζιού
και φρέσκο κρεμμυδάκι

11

California (EGG/ CR)
Crab, cucumber, avocado, Japanese mayo and
orange tobiko
Καβούρι, αγγούρι, αβοκάντο, ιαπωνική μαγιονέζα
και πορτοκαλί αυγά χελιδονόψαρου

12

California crispy (CR)
Crab, cucumber, orange tobiko, Japanese mayo
and masago arare
Καβούρι, αγγούρι, αβοκάντο, πορτοκαλί αυγά
χελιδονόψαρου, ιαπωνική μαγιονέζα και τραγανές
νιφάδες ρυζιού

12

Plussea futo maki (G/ EGG)
12.5
Tuna, salmon, sea bass, avocado, orange tobiko,
spring onion, pickled ginger
Τόνος, σολομός, λαβράκι, αβοκάντο, πορτοκαλί αυγά
χελιδονόψαρου, φρέσκο κρεμμυδάκι και ξυδάτη πιπερόριζα

Above prices include all taxes
Οι πιο πάνω τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους

OUR SEAFOOD MARKET

€

Oysters & Clams (CR)
Στρείδια & Μαλάκια
Raw / Ωμά

/Piece

6Pcs

12Pcs

Gillardeau No3

€6

€29

€46

Tsarskaya No1

€6.5

€30

€47

Fine de Claire No2
€3.8
€19
€38
All the above are served on crushed ice with lemon,
ponzu and shallot vinaigrette
Όλα σερβίρονται πάνω σε πάγο, με λεμόνι, σως ponzu
και βινεγκρέτ Shallot
Royal king crab (CR)
23.5
Βασιλικός κάβουρας
Served with avocado, wasabi cream, beetroot chips,
potato puff and orange yuzu vinaigrette
Σερβίρεται με αβοκάντο, κρέμα από wasabi, τσιπς από
παντζάρι, πατατοκροκέτα και βινεγκρέτ αρωματισμένη
με πορτοκάλι
Sashimi (5 slices of raw fish)
Sashimi (5 ωμά κομμάτια)
Salmon / Σολομός
Bluefin tuna / Bluefin τόνος
Sea bass
Λαβράκι
Served with soy dipping sauce, pickled ginger
and wasabi cream
Σερβίρονται με σόγια, ξιδάτη πιπερόριζα και κρέμα
από wasabi

7.5
17.5
7.5

Salmon carpaccio (F/G)
9.5
Καρπάτσιο σολομού
Freshly thin-cut slices of salmon with avocado,
whiskey and raspberry vinaigrette
Φρεσκοκομμένες λεπτές φέτες σολομού με αβοκάντο
και ξίδι από ουίσκι και βατόμουρο
Sea bass ceviche (F)
12
Λαβράκι ceviche
Marinated with lime, served with mango, bell peppers,
cilantro, a touch of chili peppers and cucumber soup
Φιλέτο από φρέσκο λαβράκι μαριναρισμένο σε
μοσχολέμονο, σερβιρισμένο με μάνγκο, πιπεριές,
κόλιανδρο, πιπεριές τσίλι και σούπα από αγγουράκι
Wakame Salad (per 100gr) (SB/SE)
Spicy Japanese seaweed salad
Πικάντικη ιαπωνική σαλάτα με φύκια

3

ALLERGENS:
(G) Gluten (LU) Lupin (CE) Celery (CR) Crustaceans
(M) Milk (So2) Sulfur Dioxide (SE) Sesame
(MS) Molluscs (MU) Mustard (EG) Egg (N) Tree Nuts
Vegan
(F) Fish (SB) Soybeans (P) Peanuts
Above prices include all taxes
Οι πιο πάνω τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους

www.plussea.com

