
su
sh

i



σούσι
ΟΡΕΚΤΙΚΑ
edamame 4.50

φασολάκια σόγιας µε θαλασσινό αλάτι
wakame 7.00 

σαλάτα από πράσινα φύκια wakame 
volcano 5.50

πικάντικο ρολό µε φρέσκα ανάµεικτα ψάρια  
µέσα σε φύλλα κινέζικου λάχανου

σολοµός tataki 10.50
σολοµός καψαλισµένος µε σησαµέλαιο  

και άσπρο σησάµι
tempura λαβράκι 9.50

λαβράκι tempura με lime mayo
tempura γαρίδες 11.50

εξαιρετικές γαρίδες τεµπούρα µε  
ginger sweet chili

NIGIRI 2 τεμ.
φιλετάκια φρέσκου ψαριού ή λαχανικών 

πάνω σε οβαλ μπαλάκια ρυζιού 
επιλογή από:
σολομό 4.00

τόνο 4.00
λαβράκι 4.00

χέλι 6.00
γαρίδα 5.00

HOSSOMAKI 6 τεμ.
ρύζι με φιλέτο φρέσκου ψαριού ή λαχανικών

τυλιγμένα σε φύκι Νόρι
επιλογή από:
σολομό 5.00

τόνο 6.00
αβοκάντο & αγγούρι 3.50

σολοµό & τυρί φιλαδέλφεια 5.50
καβούρι 6.00

URAMAKI 6 τεμ.
vegan 6.50

αβοκάντο, ginger, πιπεριά, χαλαπένος,  
κρέµα καρύδας

california 11.00 
µε αυγά χελιδονόψαρου, αβοκάντο,  

αγγούρι & καβουρόψιχα
spicy tuna 8.00 

πικάντικος τόνος, αγγούρι, mayo 
dragon roll 12.00 

µαριναρισµένο χέλι µε αβοκάντο & σάλτσα τεριγιάκι
σολοµός αβοκάντο 7.50

σολοµός, αβοκάντο και τυρί philadelphia
bottarga γαρίδα 13.50

αυγοτάραχο µεσολογγίου, αβοκάντο,  
γαρίδα shriracha ξύσµα από limes

vegan blossom 9.50
µε φρέσκες φύτρες 3αλφα, κρέµα καρύδας,  

φλούδες φουντουκιού, αβοκάντο και λαχανικά
tempura dragon roll γαρίδα 10.50

γαρίδα τεµπούρα µε αβοκάντο και sweet chilli

SASHIMI

φιλετάκια φρέσκου ψαριού 13.50
από σολοµό, τόνο, γαρίδα και λαβράκι



sushi
STARTERS

edamame 4.50
fresh edamame beans with sea salt

wakame salad 7.00 
zesty seaweed wakame salad

volcano roll 5.50
variety of mixed fish wrapped with chinese  

cabbage and spicy mayo
salmon tataki 10.50

fresh salmon prepared with  
sesame oil and sesame

white fish tempura 9.50
white fish tempura served lime mayo

shrimp tempura  11.50
delicious shrimp tempura served with  

ginger and sweet chilli sauce

NIGIRI 2 pieces

φιλετάκια φρέσκου ψαριού ή λαχανικών 
πάνω σε οβαλ μπαλάκια ρυζιού 

salmon 4.00
tuna 4.00
seabass 4.00
eel 6.00

shrimp 5.00

HOSSOMAKI 6 pieces

salmon 5.00
tuna 6.00

avocado & cucumber 3.50
salmon & cream cheese 5.50

crab 6.00

URAMAKI 6 pieces

vegan 6.50
avocado, ginger, jalapeno peppers  

and coconut cream
california 11.00 

with tobiko, avocado, cucumber and crabmeat
spicy tuna 8.00 

fresh tuna, cucumber and spicy mayonnaise
dragon roll 12.00 

with eel, avocado and teriyaki dressing
salmon, avocado & cream cheese 7.50

fresh salmon & cretan avocado
bottarga & shrimp 13.50

cretan avocado, bottarga and shrimp with  
shriracha sauce and lime zest

vegan blossom 9.50
alfalfa sprouts, coconut cream, flakes of hazelnut,  

avocado and mixed vegetables
tempura shrimp dragon roll 10.50

shrimps tempura with avocado and sweet chilli

SASHIMI

salmon, tuna, sea bass and shrimp  13.50



sushi at Kariatis


