
enu



Edamame with maldon sea salt
Φασόλια σόγιας µε θαλασσινό αλάτι maldon

    4,5 €

Bao beef burger with tonkatsu mayo and coriander
Μοσχαρίσιο burger σε ψωµάκι ατµού µε τονκάτσου σος και κόλιανδρο

6 €

Bao buns with caramelized pork belly 
Ψωµάκι ατµού µε καραµελωµένη χοιρινή πανσέτα

  14 €

Asian rice croquettes with king crab tartare
Ασιατικές κροκέτες ρυζιού µε ταρτάρ βασιλικού καβουριού

24 €

Seared beef tataki with lemongrass dressing
Μοσχάρι τατάκι µε ντρέσινγκ λεµονόχορτου

  14 €

Thai shrimp and lobster ceviche with mango
Σεβίτσε µε γαρίδες, αστακό και µάνγκο

  25 €

Calamari tempura with creamy ponzu sauce
Τραγανό καλαµάρι τεµπούρα µε κρεµώδη πόνζου σος 

   12 €

(V) Warm mushroom salad with sesame dressing
Ζεστή σαλάτα µε µανιτάρια και ντρέσινγκ από σουσάµι

 14 €

Duck salad with pink grapefruit and plum vinaigrette
Ανάµικτη σαλάτα µε πάπια, γκρέιπφρουτ και βινεγκρέτ δαµάσκηνου

 22 €

Glazed chinese-style pork spare ribs
Καραµελωµένα χοιρινά γλυκόξινα παϊδάκια

  14 €

Sesame Chicken with green bell pepper
Koτόπουλο µε σουσάµι και πράσινη πιπεριά

 17 €

Kung paο crispy shrimps with asparagus and cashews nuts
Τραγανές γαρίδες µε σπαράγγια και κάσιους

23 € 



Hunan style stir fried beef with asparagus in cumin and black pepper sauce
Μοσχάρι µε σπαράγγια και σος µαύρου πιπεριού µε κύµινο

20 €

Mongolian Beef with green onions and pak choi
Μαριναρισµένο µοσχάρι µε φρέσκο κρεµµύδι και πακ τσόι

20 €

Korean-style grilled lamb chops
Μαριναρισµένα παϊδάκια αρνιού σε Korean-style σος

28 €

Black angus rib-eye with yuzu-truffle sauce
Black angus rib-eye µε σος ιαπωνικού κίτρου και µαύρης τρούφας

35 €

Steamed sea bass with vegetables and mushrooms
Λαβράκι ατµού µε λαχανικά και µανιτάρια

18 €

Grilled Prawn with yuzu-basil sauce
Γαρίδα σχάρας µε σoς ιαπωνικού κίτρου και βασιλικό

23 €

Tom Yum
Καυτερή ταϋλανδέζικη σούπα µε γαρίδες

  4,50 €

Tom Kha Gai 
Ταϋλανδέζικη σούπα µε γάλα καρύδας και κοτόπουλο

  4,50 €

S�ps

Cantonese egg-fried rice  
Τηγανιτό ρύζι µε αυγό

3,50 €

Steamed rice
Ρύζι ατµού

3,00 €

Marinated soybean sprouts
Μαριναρισµένες φύτρες σόγιας

  3,50 €

�des�



Desserts

Guanaja cremeux, feullietine, mango coulis and caramelized cashews nuts
Μους Guanaja, φεγετίνη, σος µάνγκο και καραµελωµένα κάσιους

9 €

Pandan crème brulee and ginger biscuits
Crème brulee µε pandan και µπισκότα τζίντζερ

7 € 

Green tea tiramisu
Τιραµισού µε κρέµα από πράσινο τσάι

7 €


