Pasaji, πέρασμα από χώρες, κουζίνες
και αρώματα, από στιγμές και συναισθήματα
Pasaji, the passage through countries,
kitchens and aromas, through moments
and feelings

ATHENS

Appetizers
Spring rolls μανιταριων με cashews. Συνοδεύεται με
γλυκοξυνη sauce kai sauce φυστικοβουτυρο
Mushrooms spring rolls with sweet sour sauce
and peanut butter sauce
τραγανη φετα με σπιτικη μαρμελαδα τομάτας και γλυκιες ελιες
crunchy feta cheese accompanied by home made tomato
marmelade and sweet olives
Πολίτικα κεφτεδάκια από φρέσκο µοσχαρίσιο κιµά,
αρωµατισµένα µε δύοσµο, συνοδευόµενα από ζεστή σάλτσα
φρέσκιας ντοµάτας.
Meatballs from fresh veal, accompanied by warm tomato
sauce
Sticks Yakitori από κοτόπουλο, µαριναρισµένα µε ασιατική
sauce µε mirin, µέλι και σουσάµι.
Yakitori chicken skewers marinated in asian mirin, honey and
sesame sauce
Carpaccio από μοσχάρι ποικιλίας black Angus U.S.A., pecorino
romano, λάδι τρούφας και μανιτάρια ποικιλίας Famigliole
Black Angus U.S.A. beef carpaccio, pecorino romano,
truffle oil and Famigliole mushrooms
Γαρίδες σε κουρκούτι τεµπούρα µε πικάντικη sauce
αρωµατισµένη µε wasabi.
Shrimp tempura with spicy wasabi sauce
Χταποδι ψητό με φάβα Σαντορίνης, καπαρόφυλα και κρίταμο
από την Τήνο με vinaigrette λαδολεμονο
Grilled octopus with Santorini fava beans, caper leaves and
samphire from Tinos with lemony olive oil vinaigrette
Ψωµί και συνοδευτικά κατ’ άτοµο | Bread and assortments per person

Soup
Μανιταρόσουπα βελουτέ από βασιλομανίταρα Γρεβενών,
μανιτάρια του δάσους και μαύρη Tρούφα.
Veloute mushrooms soup

Salads
Πράσινη σαλάτα με ψητό φιλέτο κοτόπουλου, φρούτα εποχής,
μύρτιλα, φουντούκι και λαδολέμονο μουστάρδας
Grilled chicken fillet green salad with fresh fruits, blueberry,
hazelnut and dressing with olive oil, lemon and mustard
Ελληνική σαλάτα με τοματίνια Σαντορίνης, φέτα, αγγούρι, ελιές,
σπιτικά παξιμάδια από χαρούπι, κρίταμο και καπαρόφυλλα από
την Τήνο, με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
Greek salad with Santorini tomatoes, feta cheese, cucumber,
olives, accompanied with homemade rusks from carob, samphire
and caper leaves from Tinos, with extra virgin olive oil
Σαλάτα µε φρέσκια mozzarella burrata, Σαντορινιά τοµατίνια,
αβοκάντο και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, αρωµατισµένο µε βασιλικό
Salad with fresh mozzarella burrata, Santorini cherry tomatoes,
avocado and extra virgin olive oil, ﬂavored with basil
∆ροσερή ανάµικτη σαλάτα µε καβούρι, γαρίδα
και spicy vinaigrette λεµονιού.
Mixed green salad with crab, shrimp and spicy citrus dressing
Πράσινη σαλάτα, με τραγανές γαρίδες σε sweet chilli sauce,
φρέσκο μάνγκο, τζίντζερ, κόκκινο ελληνικό ραπανάκι και
αρωματική vinaigrette πορτοκαλιού.
Green salad with crispy shrimps in chilli sauce, fresh mango,
gignger, red greek radish and aromatic orange vinaigrette

Signature courses
Μπριζόλα από χοιρινό ελληνικής εκτροφής 350gr, ελαφρώς
καπνισµένη, στο grill, µε ψητά µήλα, πατάτες νέας εσοδείας
και γλυκιά sauce Μαυροδάφνης
Steak from pork Greek farmed 350gr, slightly smoked, in the
grill, with roasted apples, new crop potatoes and sweet
Mavrodafni sauce
Strip loin 300gr ποικιλίας black angus µε φρέσκιες
τηγανητές πατάτες. Συνοδεύεται από pepper & béarnaise sauce
Black angus strip loin 300gr, with home-made fries.
Accompanied by pepper & béarnaise sauce
T-bone γάλακτος 400gr µε πατατούλες νέας σοδειάς
σοταρισµένες µε µανιτάρια portobello και σάλτσα από
ξινόµαυρο κρασί
T- bone with sautéed new potatoes, portobello mushrooms
and red wine sauce
Steak από μοσχάρι γάλακτος, Γαλλικής κοπής 300γρ.
με πουρέ σελινοριζας, baby potatoes,
και σάλτσα απο μαύρο Μοσχάτο και μανιτάρια
Veal steak French cut(300gr.) with seleriac puree,
baby potatoes, and black Muscat -mushroom sauce
Ribeye 300gr ποικιλιασ black angus με φρεσκιεσ τηγανητές
πατάτες. Συνοδεύεται από béarnaise & pepper sauce black
Angus Ribeye 300g with home-made fries.
Accompanied by béarnaise & pepper sauce

Άγριος σολομός μαριναρισμένος σε sweet chili, ψημένος στο
grill με τρυφερά σέσκουλα και τζίντζερ
Roasted salmon marinated in sweet chili, accompanied by
tender greens and ginger

Black Cod Misoyaki µαριναρισµένο σε miso και mirin
Black Cod Misoyaki marinated in miso and mirin
Κοτόπουλο σχάρας με αχνιστό ρύζι Μπασματι
και sauce ελαιολάδου
Grilled chicken with steamed Basmati rice and olive oil
dressing
Δύο burgers από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά, σε αφράτα brioche
με κίτρινο τυρί, φρέσκια ντοµάτα, καραµελωµένα κρεµµύδια,
sauce tartar και BBQ sauce. Συνοδεύονται από φρέσκιες
πατάτες τηγανητές, κέτσαπ και µουστάρδα Dijon.
Two home-made burgers of fresh veal minced meat in
brioche bread with yellow cheese, caramelized onions,
fresh tomato, tartar sauce and BBQ sauce. Served with fries,
ketchup and Dijon mustard
Μικρά τυλιχτά σουβλάκια µε κεµπάπ, µαριναρισµένη ντοµάτα,
σάλτσα γιαουρτιού, φρέσκο κρεµµυδάκι και µαϊντανό,
σε πιτούλες καλαµποκιού. Σερβίρονται µε σπιτικές
τηγανητές πατάτες
Greek corn ﬂour pitas with kebab, marinated tomato,
yogurt sauce, spring onions and parsley.
Served with home-made fries

Pasta & Rissoti
Xειροποίητα ζυµαρικά µε τρυφερά φιλετάκια από στήθος
κοτόπουλου µαγειρεµένα µε ελαφριά λευκή σάλτσα,
κρασί και µανιτάρια
Ηandmade pasta with tender ﬁllet of chicken breast
cooked with a light white sauce, wine and mushrooms
Tαλιατέλες από μελανι σουπιας µε κοµµάτια φρέσκου
και καπνιστού σολοµού, ελαφριά κρέµα, φρέσκια ντοµάτα
και άνιθο
Τagliatelle with cuttlefish ink, fresh and smoked salmon,
light cream, fresh tomato and dill
Ριζότο µε άγρια µανιτάρια portobello, µανιτάρια πορτσίνι
από τα Γρεβενά, τρούφα και flakes παρμεζανασ
Risotto with wild portobello mushrooms, porcini
mushrooms from Grevena, truffle and parmezan cheese
flakes

Desserts
Γαλακτομπούρεκο με απαλή κρέμα με άρωμα πορτοκαλιού
και τραγανά φύλλα κρούστας
Greek custard pie galaktoboureko wrapped in crispy sheets
of phyllo and soaked in orange syrup
Σοκολατένιος πύργος από δύο στρώσεις “µωσαϊκού”
καραµελωµένα φουντούκια, παγωτό βανίλια και σοκολάτα.
Chocolate tower, composed of two layers of “mosaic”
caramelized hazelnuts, vanilla ice cream, and chocolate
Σπιτικό προφιτερόλ με κρέμα σοκολάτας, μικρά σουδάκια
γεμιστά με κρέμα patisserie και φιλέ αμυγδάλου
Homemade profiterole with chocolate cream, puffs filled
with crème pâtissière and almond bud
Σπασµένο Millefeuille µε κρέµα patisserie, παγωτό βανίλια και
σοκολάτα, πασπαλισµένο µε κροκάν αµυγδάλου
“Deconstructed” millefeuille with puﬀ pastry, custard,
vanilla-chocolate ice cream and and crème brullet
Τραγανή Pavlova αρωματισμένη με μαστιχα Χιου,
crémeux από μανταρίνια και καβουρδισμενα φυστίκια Αιγίνης,
φρεσκα μυρτιλα και γλασο φραουλασ
Crispy Pavlova flavored with Chios mastic,
a tangerine and roasted Aegina pistachio crémeux,
fresh blueberries and strawberry icing

MENU
Σαλάτα | Salad
Πράσινη σαλάτα με φρούτα εποχής, μύρτιλα,
φουντούκι και λαδολέμονο μουστάρδας
Green salad with fresh fruits, blueberry, hazelnut
and dressing with olive oil, lemon and mustard

Κυρίως πιάτο | Main Dish
Επιλογή από | Choice among
Λινγουίνι σε σάλτσα από γλυκά τοματίνια και βασιλικό.
Linguini in cherry tomato and basil sauce.
ή / or
Μπιφτεκάκια από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά, ζυμωμένα με
φρέσκα βότανα. Συνοδεύονται από ψημένες πιτούλες,
γιαούρτι και ψιλοκομμένη σαλάτα από φρέσκιες ντομάτες.
Beef patties mixed with fresh herbs. Served with toasted pita
bread, yogurt and chopped salad of fresh tomatoes

Επιδόρπιο | Dessert
Σπιτικός κορμός “μωσαικού”, με πλούσια γεύση σοκολάτας
και καραμελωμένα φουντούκια
Homemade chocolate “mosaic”, with caramelized hazelnuts.

MENU
Σαλάτα | Salad
Πράσινη σαλάτα με φρούτα εποχής, μύρτιλα,
φουντούκι και λαδολέμονο μουστάρδας
Green salad with fresh fruits, blueberry, hazelnut
and dressing with olive oil, lemon and mustard

Κυρίως πιάτο | Main Dish
Επιλογή από | Choice among
Κοτόπουλο σχάρας με αχνιστό ρύζι Μπασματι και sauce
ελαιολάδου
Grilled chicken with steamed Basmati rice and olive oil
dressing
ή / or
Άγριος σολομός μαριναρισμένος σε sweet chili, ψημένος
στο grill με τρυφερά σέσκουλα και τζίντζερ
Roasted salmon marinated in sweet chili, accompanied by
tender greens and ginger.

Επιδόρπιο | Dessert
Σπιτικός κορμός “μωσαικού”, με πλούσια γεύση σοκολάτας
και καραμελωμένα φουντούκια
Homemade chocolate “mosaic”, with caramelized hazelnuts.

Καθημερινά εκτός Σαββάτου | Not available on Saturdays

Edamame με χοντρό θαλασσινό αλάτι
Edamame with sea salt

Salads
Δροσερή ανάμικτη σαλάτα με καβούρι, γαρίδα και spicy vinaigrette
λεμονιού
Crab and shrimp mixed green salad with spicy citrus
dressing
Πράσινη σαλάτα µε τραγανές γαρίδες σε sweet chili sauce,
φρέσκο µάνγκο, τζίντζερ, κόκκινο ελληνικό ραπανάκι
και αρωµατική vinaigrette πορτοκαλιού
Green salad with crispy shrimps in chili sauce, fresh mango,
ginger, red greek radish and aromatic orange
vinaigrette

Appetizers
Yakitori από κοτόπουλο μαριναρισμένα με ασιατική sauce με mirin,
μέλι & σουσάμι
Yakitori chicken skewers marinated in asian mirin, honey & sesame
sauce
Spring rolls μανιταριων με cashews. Συνοδεύεται με γλυκοξυνη
sauce kai sauce φυστικοβουτυρο
Mushrooms spring rolls with sweet sour sauce
and peanut butter sauce
Γαρίδες σε κουρκούτι τεµπούρας µε πικάντικη sauce αρωµατισµένη
µε wasabi.
Shrimp tempura with spicy wasabi sauce

Sushi Bar

Το Start

Sushi Maki

(8 τεμ. / pcs) inside out

Vegetables

Rainbow

Mε αγγούρι, avocado, καρότο &
μαρούλι

Mε ποικιλία από τόνο, σολομό,
avocado, αγγούρι & tobiko

With cucumber, avocado,
carrot & lettuce

With tuna, salmon, avocado,
cucumber & tobiko

Tekka

Philadelphia Salmon

Mε τόνο & avocado

Mε φρέσκο σολομό & τυρί
Philadelphia

With tuna & avocado

Alaska
Mε φρέσκο σολομό, avocado &
αγγούρι
With fresh salmon, avocado &
cucumber

California
Mε βασιλικό καβούρι, γαρίδα,
avocado, αγγούρι, tobiko, wasabi
& wasabi mayonnaise
Roll with king crab, shrimp,
avocado, cucumber, tobiko,
wasabi & wasabi mayonnaise

With fresh salmon &
Philadelphia cheese

Spicy Shrimp
Mε βρασμένες γαρίδες, αγγούρι,
tobiko & spicy sauce
With boiled shrimp, cucumber,
tobbiko & spicy sauce

Tuna ponzu
Mε τόνο κόλιανδρο και μαύρο
σουσάμι
With tuna coriander and black
sesame

Sushi Bar
Spicy Tuna

Smoked Salmon

Mε τόνο,tempura
flakes,orange tobiko, μαύρο
σουσάμι & spicy miso sauce

Mε καπνιστό σολομό & τυρί
Philadelphia

With tuna, tempura flakes
orange tobiko,black sesame
and spicy sauce

With smoked salmon &
Philadelphia cheese

Tempura Shrimp

Spicy King Crab & Shrimp

Mε γαρίδα tempura, tobiko &
chilly garlic mayo

Mε βασιλικό καβούρι, γαρίδα,
avocado, spicy sauce & tobiko

With fried tempura shrimp,
tobiko & chilly garlic mayo

With king crab, shrimp,
avocado, spicy sauce & tobiko
outside

Spicy Salmon teriyaki
on the top
Mε φρέσκο σολομό, avocado,
teriyaki and spicy sauce
With fresh salmon, avocado,
teriyaki and spicy sauce

Spicy Salmon
Mε φρέσκο σολομό, tempura
flakes, orange tobiko λευκό
σουσάμι & spicy miso sauce
With fresh salmon, tempura
flakes, orange tobiko,white
sesame and spicy miso sauce

Tempura Crab
with Daikon
(6 τεμ. / 6 pcs)

Mε καβούρι tempura, αβοκάντο,
orange tobiko και ρέβα
With tempura crab, avocado,
orange tobiko radish on top
with chef sauce

Signature Rolls

inside out

Passion
Με σολομό, τόνο, king crub,
avocado, red tobico
and miso sauce
Topped with seared salmon,
tuna, king crub, avocado,
red tobico and miso sauce

Rain and shine roll (8 pcs)
Σολομος, τονος, ανανας,
bread crumbs
Salmon, tuna, pineapple,
bread crumbs and chef sauce
on top

Mountain dew (8 pcs)

hot sushi roll, tempura style
Καβουρι, γαριδα,τσιλι
μαγιονεζα,orange tobiko και
eel sauce
Soft shell crab, shrimp, chili,
mayonnaise, orange tobiko and
eel sauce

Dragon
Με καβούρι, χελι, αβοκάντο και
αγγούρι
With crab, eel, avocado and
cucumber

Combos
Salmon Mix

Nigiri Maki Mix

Alaska Maki 4 τεμ. / pcs
Salmon Sashimi 4 τεμ. / pcs
Salmon Nigiri 2 τεμ. / pcs

Nigiri Salmon 2 τεμ. / pcs
Nigiri Tuna 2 τεμ. / pcs
Alaska Maki 4 τεμ. / pcs
California Maki 4 τεμ. / pcs

Sushi Maki Mix
California Maki 4 τεμ. / pcs
Boston Maki 4 τεμ. / pcs
Alaska Maki 4 τεμ. / pcs
Tekka Maki 4 τεμ. / pcs

Sushi Mix
Alaska Maki 4 τεμ. / pcs
Tekka Maki 4 τεμ. / pcs
Nigiri Shrimp 2 τεμ. / pcs
Sashimi Tuna 2 τεμ. / pcs
Sashimi Salmon 2 τεμ. / pcs

Spicy Mix Spicy
Tuna 4 τεμ. / pcs
Spicy Salmon 4 τεμ. / pcs
Spicy Shrimp 4 τεμ. / pcs
Spicy Crab 4 τεμ. / pcs

Sushi Bar

Black Rice Maki (Μαύρο Ρύζι)

inside out

Spicy Shrimp & Crab

California Maki

Mε ποικιλία από βασιλικό καβούρι
και βραστές γαρίδες, tobiko &
spicy sauce

Mε βασιλικό καβούρι, γαρίδα,
avocado, αγγούρι, tobiko, wasabi
& wasabi mayonnaise

With king crab, boiled shrimp,
tobiko & spicy sauce

Roll with king crab, shrimp,
avocado, cucumber, tobiko,
wasabi & wasabi mayonnaise

Spicy Tuna Maki
Mε τόνο, tobiko & spicy sauce
With tuna, tobiko & spicy
sauce

Spicy Salmon Maki
Mε φρέσκο σολομό, tobiko
& spicy sauce
With fresh salmon, tobiko
& spicy sauce

Κάθε πιάτο περιλαμβάνει 8 λαχταριστά τεμάχια maki sushi με μαύρο ρύζι
Each dish includes 8 mouthwatering pieces of black rice maki sushi
Το μαύρο ρύζι ή απαγορευμένο ρύζι, προοριζόταν ιστορικά μόνο για την τάξη των
ευγενών της αρχαίας Κίνας. Είναι ένας σπάνιος και θρεπτικός καρπός, που προσφέρει
πολλά οφέλη για την υγεία.Το μαύρο ρύζι, είναι τροφή χαμηλή σε λιπαρά,
πλούσια σε φυτικές ίνες, γεμάτη πρωτεΐνες και αντιοξειδωτικές ουσίες.
Black rice or the forbidden rice, is historically reserved for the elite noble class of
Ancient China. It is a rare and nutritious grain offering many health benefits.
Black rice is low in fat, rich in fiber, and full of protein and antioxidants.

Sashimi (6 τεμ. / pcs)

Nigiri (4 τεμ. / pcs)

Τόνος | Tuna

Τόνος | Tuna

Σολομός | Salmon

Σολομός | Salmon

Γαρίδες | Shrimp

Γαρίδες | Shrimp

To Drink
Sake (0.25L) ζεστό ή κρύο

| hot or cold

Με μεγάλη μας χαρά θα σας υποδεχτούμε
στο Pasaji Athens για κάθε είδους
εταιρική εκδήλωση ή event,
με ευέλικτα menu ή finger food,
προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας.
Συμβουλευτείτε μας για ολοκληρωμένες
και ποιοτικές λύσεις.
Για πληροφορίες καλέστε στο 210 32 20 714
ή στείλτε μας email στο mandritsopoulou@pcz.gr

Όλες οι τιμές είναι σε Ευρώ.
Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ, ∆ηµοτικός Φόρος 0,5% και λοιπές επιβαρύνσεις.
Στις τιµές συµπεριλαµβάνονται τα νόμιμα ποσοστά σερβιτόρων.
All Prices in Euro.
Prices include vat, municipal tax 0,5%.
The rest of the legal additions and the legal waiter’s percentage.
Στην παρασκευή των πιάτων χρησιµοποιείται ελληνικό Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο
και γνήσια Φέτα ΠΟΠ.
Για το τηγάνισμα των προϊόντων χρησιμοποιείται Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο και ηλιέλαιο.
ta χειροποιητα ζυμαρικα, ταλιατελες, φυλλα spring, φυλλα σφολιατας, φυλλο, πιττουλες, spring rolls,
τραγανη φετα, μωσαϊκο, τοβικο, edamame ειναι κατεψυγμενα. Τα brioche είναι προψημένα κατεψυγμένα.
Τα προϊόντα: μπακαλιάρος, χταπόδι, γαρίδα, τόνος, χελι
καβούρι, καλαμάρι, καπνιστός σολωμός kai καβουρόψυχα είναι κατεψυγμένα.
Greek Extra Virgin Olive Oil and Feta PDO are used in the preparation of dishes.
Extra Virgin Olive Oil and sunflower oil are used for frying. handmade pasta, tagliatelle, leaf
spring, leaf pastry, cheese leaf, pies, spring rolls, tobiko, crunchy feta, “mosaic”, edamame
are frozen, brioche are prebaked and frozen. The products: cod, octopus, prawn, tuna, eel
smoked salmon, squid, crab and body-crab are frozen.
Εορταστική περίοδος Χριστουγέννων και Πάσχα με προσαύξηση έως 12%.
During Christmas and Easter holidays 12% extra charge.
Τo κατάστηµα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα διαμαρτυρίας σε ειδική θήκη
για την διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.
The establishment must be equipped with printed forms placed in a special location
for the report of any complaints.
Ο καταταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν έχει λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο
(απόδειξη - τιμολόγιο).
The customer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received
(receipt - invoice).
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Ανδρέας Τσουκάλης
Market Inspection Officer: Andreas tsoukalis

