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

Appetizers
Τραγανές φλογέρες με μελιτζάνα και κρεμα τυριου.
συνοδεύονται απο δροσερή σάλτσα γιαουρτιου.
Crispy flutes with eggplant and cream cheese.
Accompanied with yogurt sause
Ψητά Mανιτάρια portobello και pleurotus με φρέσκα
μυρωδικά, ελαιόλαδο αρωματισμένο με σκόρδο και λευκό βαλσάμικο
Grilled portobello and pleurotus mushrooms,
flavored with fresh garlic, parsley olive oil and aged balsamic
Τραγανή φέτα με σπιτική μαρμελάδα τομάτας,
σπόρους από κέδρο και γεμιστές γλυκιές ελιές με αμύγδαλο
Crunchy feta cheese accompanied by homemade tomato marmalade,
cedar seeds and sweet olives stuffed with almonds
Πολίτικα κεφτεδάκια από φρέσκο µοσχαρίσιο κιµά, αρωµατισµένα µε
δύοσµο, συνοδευόµενα απόζεστή 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
Τραγανές γαρίδες tempura, συνοδευόμενες από πικάντικη σάλτσα,
αρωματισμένη με wasabi και sesame – soy sauce
Crispy tempura shrimps, accompanied by spicy sauce flavored with
wasabi and by sesame – soy 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.
Velvet mushroom soup with porcini from Grevena,
forest mushrooms and black truffle

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
Δροσερή ανάμικτη σαλάτα με τρυφερά φύλλα, καβούρι,
γαρίδα, αβοκάντο, αγγούρι και spicy vinaigrette λεμονιού
Crab and shrimp mixed salad with tender leaves,
avocado, cucumber and spicy lemon 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 steak γάλακτος 400g με πατατούλες φούρνου,
σοταρισμένες με μανιτάρια portobello σε ξινόμαυρο κρασί
T- bone steak 400g, veal with roasted potatoes,
sautéed with portobello mushrooms in red wine
Burgers με σπιτικά μπιφτέκια από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά, Black
Angus, καραμελωμένα κρεμμύδια, τυρί, τομάτα, tartar & BBQ sauce.
Συνοδεύονται από πράσινη σαλάτα ή φρέσκες τηγανητές πατάτες.
Burgers with fresh homemade beef patties, Black Angus,
caramelized onions, cheese, tomato tartar & BBQ sauce.
Accompanied with fresh green salad or fresh fries
Τυλιχτά πιτάκια με ζουμερό κεμπάπ από black angus,
τομάτα, μυρωδικά και δροσερή sauce γιαουρτιού.
Συνοδεύονται από φρέσκες τηγανητές πατάτες Νάξου
Mini souvlaki with juicy kebab black Angus,
tomato and light yogurt sauce.
Served with the famous fresh fries from Naxos island

Signature courses
Ζουμερό κοτόπουλο φιλέτο στη σχάρα με αρωματικό ρύζι basmati,
τομάτα ψημένη στη σχάρα & ψητά κολοκυθάκια
Chicken fillet cooked on the grill with basmati rice,
grilled tomato & cooked zucchini
Φρέσκιες Γαρίδες ψημένες στη σχάρα
με λαδολέμονο και φρέσκο θυμάρι
Fresh grilled shrimp with lemon oil
and fresh thyme
Άγριος σολομός μαριναρισμένος σε sweet chili, ψημένος στο
grill με τρυφερά σέσκουλα και αρωματικό μπασμάτι & τζίντζερ
Roasted salmon marinated in sweet chili,
accompanied by tender greens and basmati rice & ginger
Black Cod Misoyaki μαριναρισμένο σε miso και mirin.
Συνοδεύεται από αρωματικό ρύζι μπασμάτι και sweet chilli sauce
Black Cod Misoyaki marinated in miso and mirin.
Accompanied by aromatic basmati rice

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 φρέσκα μανιτάρια portobello και porcini,
τρούφα, τραγανές νιφάδες παρμεζάνας
και ημίλιαστα τοματίνια
Risotto with fresh portobello and porcini mushrooms,
truffle, crispy parmesan flakes and
semi-dried cherry tomatoes

Desserts
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
Εκμέκ με μαχλέπι και μαστίχα Χίου, πολίτικο παγωτό καϊμάκι,
πασπαλισμένο με καβουρντισμένα αμύγδαλα
Ekmek, with mahlab and mastic from Chios, “kaimaki” ice
cream, sprinkled with roasted almonds

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
Λιγκουίνι με σάλτσα απο γλυκά τοματίνια Σαντορίνης
και αρωματικό λάδι βασιλικού
Linguini with sauce from sweet cherry tomatoes
from Santorini and aromatic basil oil
ή / or
Μπιφτεκάκια απο φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά ποικιλίας
Black Angus. Συνοδεύονται από ψημένες πιτούλες,
γιαούρτι και ψιλοκομμενη σαλατα απο φρέσκιες ντομάτες.
Beef Black Angus mixed with fresh herbs.
Served with toasted pita bread, yoghurt and
chopped salad of fresh tomatoes

Επιδόρπιο | Dessert
Σπιτικός κορμός “μωσαικού”, με πλούσια
γεύση σοκολάτας και καραμελωμένα φουντούκια
Homemade chocolate “mosaic”,
with chocolate flavor and 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
Ζουμερό κοτόπουλο φιλέτο στη σχάρα με αρωματικό ρύζι
basmati, τομάτα ψημένη στη σχάρα & ψητά κολοκυθάκια
Chicken fillet cooked on the grill with basmati rice,
grilled tomato & cooked zucchini
ή / or
Άγριος σολομός μαριναρισμένος σε sweet chili, ψημένος στο
grill με τρυφερά σέσκουλα και αρωματικό μπασμάτι & τζίντζερ
Roasted salmon marinated in sweet chili, accompanied by
tender greens and basmati rice & ginger

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

Καθημερινά εκτός Σαββάτου | Not available on Saturdays

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: 210 32 20 714
ή στείλτε email: 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

