
S T A R T E R

S A L A D S

C A B A N A  M A R E  R O L L S  (8PCS)

EDAMAME 
Boiled edame with sea salt 
Iαπωνικά φασολάκια σόγιας
µε χοντρό αλάτι

CRAB SALAD 
Green salad with snow crab
(special dressing of Cabana Mare) 
Πράσινη σαλάτα µε καβούρι
και snow crab ντρέσινγκ

FRIED TEMPURA (3pcs)
Shrimp tempura with tonkatsu
and mayo 
Τηγανητή γαρίδα µε tonkatsu και mayo

WAKAME SALAD 
Σαλάτα µε φύκια και vinaigrette

CALIFORNIA 
Crab legs with avocado, orange
masago and mayo sauce
Kαβουροδαγκάνες, αβοκάντο, 
αυγά καπελάνου και µαγιονέζα

SPICY CRUNCHY TUNA 
Tuna with togarashi powder, green
masago and spicy mayo
Φιλέτο τόνου, αυγά καπελάνου 
και καυτερή µαγιονέζα

CRUNCHY SALMON 
Avocado, Philadelphia, red pepper,
teriyaki sauce, mayonnaise
Αβοκάντο, Φιλαδέλφεια, κόκκινη
πιπεριά, teriyaki σως, µαγιονέζα

VEGETARIAN ROLL 
Cucumber with avocado, mango, 
black and white sesame
Αγγούρι µε αβοκάντο, µάνγκο,
άσπρο και µαύρο σουσάµι

SALMON TERIYAKI 
Salmon fillet with cucumber,
avocado, teriyaki sauce and sesame
Φιλέτο σολοµού, αγγούρι, αβοκάντο,  
teriyaki σως και σουσάµι

TUNA AVOCADO 
Tuna, avocado, cream cheese,
sesame seeds and red masago
Φιλέτο τόνου, κρέµα τυριού, αυγά 
καπελάνου και σουσάµι

TRUFFLE TUNA 
Tuna with green masago and
truffle mayo
Φιλέτο τόνου, αυγά καπελάνου, 
µαγιονέζα µε µαγιονέζα τρούφας

TEMPURA ROLL 
Tempura with masago Yuzu and
Yuzu sauce
Τηγανητή γαρίδα µε αυγά
καπελάνου Yuzu και Yuzu σως

RAINBOW ROLL 
Crab legs with salmon fillet, tuna
fillet, avocado, cucumber and
creamy mayo
Kαβουροδαγκάνες, φιλέτο σολοµού, 
φιλέτο τόνου, αβοκάντο, αγγούρι και 
µαγιονέζα

CRUNCHY TUNA 
Tuna, avocado, Philadelphia,
red pepper teriyaki sauce and mayo
Φιλέτο τόνου, Φιλαδέλφεια, κόκκινη
πιπεριά, teriyaki σως και µαγιονέζα

ROYAL ROLL 
Shrimp, avocado, creamy mayo, salmon
on top (burnt), cream cheese, caviar
Γαρίδα, αβοκάντο, κρεµώδης µαγιονέζα, 
σολοµός από πάνω (καµένο), τυρί κρέµα, 
χαβιάρι

CRAZY SPIDER ROLL 
Shrimp, avocado, sweet chilli sauce, 
salmon on top (burnt), Japanese mayo,
teriyaki sauce, onion flakes or chives
Γαρίδα, αβοκάντο, σάλτσα γλυκού τσίλι, 
σολοµός από πάνω (καµένο), Ιαπωνική 
µαγιονέζα, teriyaki σως, νιφάδες 
κρεµµυδιού ή σχοινόπρασο

SENSEI ROLL 
Tempura, salmon, cream cheese, 
red masago, sweet chili, black sesame 
with wasabi truffle sauce
Τηγανητή γαρίδα, φιλέτο σολοµού, αυγά
καπελάνου, τυρί κρέµα, sweet chili sauce,
µαύρο σουσάµι και wasabi truffle σως

HEAT ROLL 
Crab legs with cucumber,
jalapenos, srisacha, spicy mayo
Kαβουροδαγκάνες, αγγούρι, jalapenos 
sriracha σως και πικάντικη µαγιονέζα

SPIDER ROLL 
Tempura, scallion, cucumber, avocado, 
tuna, teriyaki sauce, spicy mayo, red
tobiko, chives
Τεµπούρα, φρέσκο κρεµµύδι, αγγούρι, 
αβοκάντο, τόνος, teriyaki σως, καυτερή,  
µαγιονέζα, αυγά χελιδονόψαρου και 
σχοινόπρασο

SALMON AVOCADO 
Salmon, avocado, cream cheese, 
sesame seeds and orange masago
Φιλέτο σολοµού, αβοκάντο, κρέµα τυρί, 
σουσάµι και αυγά  καπελάνου

CABANA MARE ROLL 
Tempura, mango, cucumber, Philadelphia, 
salmon, sea bass, teriyaki sauce, chive
Τεµπούρα, µάνγκο, αγγούρι, Φιλαδέλφεια, 
σολοµός, λαβράκι, teriyaki σως, 
σχοινόπρασο



M A K I  R O L L S  (6PCS)
         

TEKKA MAKI 
Fresh tuna with wasabi | Φιλέτο τόνου µε wasabi

SHAKKE MAKI 
Salmon with wasabi | Φιλέτο σολοµού µε wasabi

SUZUKI MAKI 
Sea bass with scallion and wasabi
Φιλέτο λαβράκι µε φρέσκο κρεµµύδι και wasabi

H O S O M A K I  (6PCS)
         

CRUNCHY TEMPURA ROLL 
Hosomaki tempura buttered in Japanese flour fried
Τηγανητό roll µε γαρίδα tempura

CRUNCHY TUNA ROLL 
Ηosomaki Tuna with vegetables and creamy mayo
buttered in Japanese flour fried  
Τηγανητό roll µε φιλέτο τόνου, λαχανικά και µαγιονέζα

N I G I R I  (2PCS)
        

SALMON | µε φιλέτο σολοµού 
TUNA | µε φιλέτο τόνου 
SEABASS | µε φιλέτο λαβράκι 

S A S H I M I  (3PCS)
        

SALMON | φιλετάκια σολοµού 
TUNA | φιλετάκια τόνου 
SEA BASS | φιλετάκια λαβράκι 

S E L E C T I O N  O F  S U S H I
FOR CHAMPAGNE ACCOMPANIMENT 
        

SHAKE MAKI 4pcs 
TEKKA MAKI 4pcs
CALIFORNIA 2pcs
SPICY TUNA 2pcs
TEMPURA ROLL 2pcs
SALMON LOVER 2pcs
       

SHAKKE MAKI 4pcs 
TEKKA MAKI 4pcs
CALIFORNIA 4pcs
TEMPURA 4pcs
SPICY TUNA 4pcs
FRIED TEMPURA 1pcs
SASHIMI TUNA 2pcs
SASHIMI SEA BASS 2pcs
SASHIMI SALMON 2pcs

Στον κατάλογό µας δεν αναφέρονται όλα τα συστατικά των τροφίµων.
Παρακαλούµε ρωτήστε µας πριν παραγγείλετε σε περίπτωση που έχετε αλλεργίες
σε συγκεκριµένα τρόφιµα.
Our menu descriptions do not contain all ingredients. Please ask us before
ordering if you have any particular allergies or requirements in specific foods.

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόµιµο παραστατικό στοιχείο 
(απόδειξη ή τιµολόγιο).
Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (receipt - invoice). 

S A K E
SAKE (hot or cold)  200ml / glass


