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επιλέξτε 4 maki rolls

επιλέξτε 2 κυρίως + 
2 παιδικά πιάτα 

η αγαπημένη μας επιλογή 
από star buns + bites

€23.50

επιλέξτε 4 κυρίως πιάτα
€29.50

€33.50

(vg) | vegan

| αυτό το πιάτο 
  μπορεί να περιέχει 
  μικρά κόκκαλα

(v) | πιάτα κατάλληλα 
         για χορτοφάγους

όροι: • ισχύει μόνο για παραγγελίες delivery + take away (δεν ισχύει για το app) • δεν μπορεί να συνδιαστεί 
με άλλη προσφορά, κουπόνι ή έκπτωση και δύναται να τερματιστεί χωρίς προειδοποίση  

add on
€4.50 I καθένα

172 | crab crunchy kani (8κομ.)
193 | prawn popcorn roll (8κομ.)
176 | spicy tuna  (8κομ.)
171 | spicy ebi (8κομ.)
179 | philadelphia maki roll  (8κομ.)
173 | california roll  (8κομ.)

71 | chicken katsu curry
77 | chicken + prawn cha-han
70 | teriyaki chicken donburi
40 | chicken + prawn yaki soba
977 | mini chicken cha-han 
940 | mini chicken yaki soba
971 | mini chicken katsu
981 | mini chicken grilled noodle

71 | chicken katsu curry
40 | chicken + prawn yaki soba
55 | yasai wagamama pad thai (v)
69 | beef teriyaki donburi
176 | spicy tuna  (8κομ.)
193 | prawn popcorn roll (8κομ.)

180 | mixed maki rolls  (20κομ.)
11104 | edamame (vg)
98 | vegetable spring rolls (vg)
117 |  bao buns με  chicken katsu + 
τραγανή ασιατική σαλάτα (2κομ.)
116 |  bao buns με ανάμεικτα μανιτάρια + 
μελιτζάνες σε πάνκο (2κομ.)
99 |  duck gyoza (5κομ.)
11105 | bang bang cauliflower

€23.50
taste of tokyo - sharing sushi

feed the family. nourish the soul

wagamama classics

buns + bites
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117 I bao buns με  chicken katsu + 
           τραγανή ασιατική σαλάτα (2κομ.)
100 I chicken steamed gyoza (5κομ.)
  98 I vegetable spring rolls

116 I bao buns με ανάμεικτα μανιτάρια +  
           μελιτζάνες σε πάνκο (2κομ.)
   99 I duck fried gyoza

star bundles
στην πόρτα σας

στις τιμές συμπεριλαμβάνεται το φ.π.α.  

αλλεργίες και δυσανεξίες: παρακαλώ ενημερώστε το σερβιτόρο σας εάν υποφέρετε από κάποια 
τροφική δυσανεξία ή αλλεργία για να σας παράσχει τις σχετικές πληροφορίες για τα πιάτα που σερβίρουμε. 
σημείωση: τα πιάτα μας ετοιμάζονται σε επιφάνειες που υπάρχουν ή μαγειρεύονται υλικά τα οποία 
μπορεί να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση, γι’αυτό και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι είναι 100% 
απαλλαγμένα από αυτά τα υλικάπαρόλο που φροντίζουμε ιδιαίτερα να αφαιρέσουμε όλα τα μικρά κόκκαλα 
από τα υλικά των πιάτων μας, υπάρχει μικρή πιθανότητα να υπάρχουν υπολείμματα ή ίχνη από κόκκαλα


