
TARTAR 
8€

Ψιλοκομμένα φιλέτα από σολωμό ή τόνο με
αβοκάντο,ντομάτα, tobiko& Wafu dressing/

Salmon or tuna pieces with tomato, tobiko& Wafu
dressing

 
 

SPRING ROLLS-3τμχ/3pcs
7€

Τραγανό φύλλο γεμισμένο με λαχανικά ή κοτόπουλο,
συνοδεύονται από Sweet chilli sauce/crispy rolls filled

with vegetables or chicken
 

TEMPURA SHRIMP-
4τμχ/4pcs

8,50€
Γαρίδα* tempura με sweet chilli sauce/shrimp*

tempura with sweet chilli sauce
 

SWEET & SOUR CHICKEN 
10€

Παναρισμένα κομμάτια κοτόπουλο με καρότο,
κρεμμύδι, ανανά & πιπεριές, συνοδεύεται από ρύζι/

fried chicken bites with carrot, onion, pineapple & bell
peppers, served with steamed rice

 

APPETIZERS
SASHIMI- 4τμχ/4pcs

8€
Φιλέτα από σολωμό ή τόνο ή λαβράκι/ salmon or

tuna or seabass slices
 

MAKI ROLLS –
6τμχ/6 pcs

 
AVOCADO MAKI ROLL 

6,5€
Ρολό ρυζιού με αβοκάντο και σολωμό ή τόνο ή

λαβράκι/ rice roll with avocado and salmon or tuna
or seabass

 
NIGIRI - 4τμχ/4pcs 

7,5€
Ρύζι με φιλέτο τόνο ή σολωμό ή γαρίδα* ή

λαβράκι/rice with tuna or salmon or shrimp*or
seabass fillet

 
RAMEN

10€
Με αυγό, καρότο,κρεμμύδι, λάχανο, πιπεριές &
μοσχάρι/with egg, carrot, onion, cabbage,bell

peppers & beef



GREEN SPECIAL – 8TMX/8 PCS
 

SPICY SHRIMP
8€

Ρολό με γαρίδα*, αβοκάντο,αγγούρι, κόκκινο tobiko & spicy mayo/shrimp*
rice  roll with avocado,cucumber, red tobiko & spicy mayo

 
SALMON TERIYAKI

7,5€
Ρολό με σολωμό,αβοκάντο, αγγούρι,τεριγιάκι σως & λευκό σουσάμι/rice roll

with salmon, avocado,cucumber,teriyaki sauce & white sesame
 
 

RAINBOW ROLL
7,5€

Ρολό με σολωμό, λαβράκι,γαρίδα*,τόνο, αβοκάντο & αγγούρι/rice roll with
salmon, seabass,shrimp*,tuna,

avocado & cucumber
 

DYNAMITE ROLL
9,5€

Γαρίδα* tempura, αβοκάντο,αγγούρι,sweet chilli,mayo σως, σχοινόπρασο και
μαύροtobiko/ shrimp* tempura rice roll, avocado, cucumber,sweet chilli,

mayo sauce,chives and black tobiko
 

TIGER CRISPY
10€

Γαρίδα tempura,cream cheese, αβοκάντο,μαύρο & λευκό σουσάμι, sweet
chilli καιmayo σως/ shrimp* tempura rice roll, cream cheese, avocado,

black & white sesame, sweet chilli, mayo sauce
 
 

SALMON SHRIMP TEMPURA
10€

Ρολό με γαρίδα* tempura ,σολωμό, cream cheese, teriyaki σως, κόκκινο
tobiko,spicy mayo,wasabi mayo και rock n’ roll σως/ with shrimp* tempura,

cream cheese, teriyaki sauce, red tobiko, spicy mayo, wasabi mayo & rock n’
roll sauce

 
CRISPY GUNKAN SALMON

12€
Ρολό με δέρμα σολωμού,αβοκάντο, φρέσκο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο σολωμό,

σχοινόπρασο, spicy mayo & πράσινο tobiko/ rice roll with salmon skin,
avocado,fresh onion,sliced salmon,chives,spicy mayo & green tobiko

 
 

MUST TRY
 

Asahi Beer 9€
 

Sake 9€
 

Sakura Cocktail 12€
Sake, Cranberry, Lychee

 
 

WEDNESDAY OFFER
 

Combo 1
2 Homu special rolls + 2 signature

cocktails
40€

 
Combo 2

Με 2 sashimi + 2 nigiri , δώρο 2
ποτήρια κρασί/ with 2 sashimi + 2
nigiri, 2 wine glasses free of charge

 
Combo 3

Με 2 Homu special rolls + 2 Inside
out rolls, δώρο ένα maki roll/with 2
Homu special rolls + 2 inside out

rolls, 1 maki roll extra free of charge
 

Οι προσφορές δεν συνδυάζονται
μεταξύ τους.

Offers are not combined.
 


