Το Start
Edamame με χοντρό θαλασσινό αλάτι
Edamame with sea salt

Salads
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

Appetizers
Yakitori από κοτόπουλο μαριναρισμένα
με ασιατική sauce με mirin, μέλι & σουσάμι
Yakitori chicken skewers marinated in asian
mirin, honey & sesame sauce

Τραγανές φλογέρες με μελιτζάνα και
κρεμα τυριου. συνοδεύονται απο δροσερή
σάλτσα γιαουρτιου.
Crispy flutes with eggplant
and cream cheese.
Accompanied with yogurt sause

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

Sushi Maki

(8 τεμ. / pcs) inside out

Vegetables
Mε αγγούρι, avocado, καρότο & μαρούλι
With cucumber, avocado, carrot & lettuce

Tekka
Mε τόνο & avocado
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

Rainbow
Mε ποικιλία από τόνο, σολομό,
avocado, αγγούρι & tobiko
With tuna, salmon, avocado,
cucumber & tobiko

Philadelphia Salmon
Mε φρέσκο σολομό & τυρί Philadelphia
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

Spicy Tuna
Mε τόνο,tempura flakes,orange tobiko, μαύρο
σουσάμι & spicy miso sauce
With tuna, tempura flakes orange tobiko,black
sesame and spicy sauce

Spicy King Crab & Shrimp
Mε βασιλικό καβούρι, γαρίδα, avocado, spicy sauce
& tobiko
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

Smoked Salmon
Mε καπνιστό σολομό & τυρί Philadelphia
With smoked salmon & Philadelphia cheese

Tempura Shrimp
Mε γαρίδα tempura, tobiko & chilly garlic mayo
With fried tempura shrimp, tobiko & chilly garlic
mayo

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 crab, avocado,
red tobico and miso sauce
Topped with seared salmon, tuna, king crab,
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
Tuna 4 τεμ. / pcs
Spicy Salmon 4 τεμ. / pcs
Spicy Shrimp 4 τεμ. / pcs
Spicy Crab 4 τεμ. / pcs

BLACK RICE
inside out

Κάθε πιάτο περιλαμβάνει 8 λαχταριστά
τεμάχια maki sushi με μαύρο ρύζι.
Each dish includes 8 mouthwatering pieces
of black rice maki sushi.

Spicy Shrimp & King Crab
Με ποικιλία από Βασιλικό Καβούρι, βραστές
γαρίδες, tobiko και spicy sause
With King Crab, boiled shrimp,
tobiko and spicy sauce

Spicy Salmon
Με σολομό, tempura flakes, orange tobiko,
λευκό σουσάμι και spicy miso sauce
With salmon, tempura flakes,
orange tobiko, white sesame
and spicy miso sauce

California
Με Βασιλικό Kαβούρι, γαρίδα,
avocado, αγγούρι και orange tobiko
With King Crab, shrimp, avocado,
cucumber and orange tobiko

Spicy Tuna
Με τόνο, tempura flakes, orange tobiko,
μαύρο σουσάμι και spicy miso sauce
With tuna, tempura flakes, orange tobiko,
black sesame and spicy miso sauce

Sashimi

Nigiri

6 τεμ. / pcs

4 τεμ. / pcs

Τόνος | Tuna
Σολομός | Salmon
Γαρίδες | Shrimp

Τόνος | Tuna
Σολομός | Salmon
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: 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.
Τα χειροποίητα ζυμαρικά, ταλιατέλες, φύλλα spring, φύλλα σφολιάτας,
φύλλο, πιττουλες, spring rolls, τραγανη φετα, μωσαϊκο, τοβικο,
edamame ειναι κατεψυγμενα. Τα brioche είναι προψημένα κατεψυγμένα.
Τα προϊόντα: μπακαλιάρος, χταπόδι, γαρίδα, τόνος, χέλι
καβούρι, καλαμάρι, καπνιστός σολομός και 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. Ηandmade 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

