DELIVERY
MENU
ΓΛΥΦΑΔΑ / GLYFADA

210 898 3069

Beverages
Coca-Cola 330ml

1.5€

Coca-Cola light 330ml

1.5€

Coca-Cola zero 330ml

1.5€

Sprite 330ml

1.5€

Fanta 330ml

1.5€

Σόδα / Soda 330ml

1.5€

Pellegrino 250ml / 750ml

2.5€ / 6€

Three Cents Pink Grapefruit Soda 200ml
Νερό / Water 1lt

3€
2€

210 896 1038

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

3€

Sapporo

5€

Asahi

5€

Σκάναρε το QR CODE και δες τον κατάλογο online

/TokyoJoeGlyfada

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ
ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)
CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE
OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT - INVOICE)

@TokyoJoeGlyfada

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
VOULIAGMENI’s STORE

Για το μαγείρεμα και για την παρασκευή dressings
χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο. Για το τηγάνισμα χρησιμοποιούμε
ηλιέλαιο. Κατεψυγμένα προϊόντα σημειώνονται με αστερίσκο (*)
For cooking and dressings preparation we use olive oil. For frying
we use sunflower oil.
The frozen products are indicated by an asterisk (*)

Λεωφόρος Ποσειδώνος 17, Βουλιαγμένη
Leoforos Poseidonos 17, Vouliagmeni 166 71
/TokyoJoeVouliagmeni

@TokyoJoeVouliagmeni

Opening Soon
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
KIFISIA’s STORE

/TokyoJoeKifisia

/TokyoJoeSushi
@TokyoJoeSushi
@TokyoJoeSushi

@TokyoJoeKifisia

#TokyoJoe
Ελάχιστη παραγγελία: 12€

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ.
THE STORE IS OBLIGED TO HAVE COMPLAINT FORMS, AVAILABLE TO CUSTOMERS IN THE SPECIAL CASE BY THE EXIT.
Στις τιμές του καταλόγου συμπεριλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι
φόροι και επιβαρύνσεις.
Prices are inclusive of all taxes and duties.
Οι τιμές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
Prices can change without prior notice.
Αγορανομικός Υπεύθυνος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΠΑΣ
Person Responsible upon market Inspection: DIMITRIS PAPPAS
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11/2018

Heineken

W W W.T O K YO J O E .G R

GLYFADAS’s STORE
Ζησιμοπούλου 9, Γλυφάδα
Zisimopoulou 9, Glyfada 166 74

Γεωργίου Δροσίνη 8, Κηφισιά
Georgiou Drosini 8, Kifisia 145 62

Beers

Δείτε online τον κατάλογο στο

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ / VOULIAGMENI

Signature

2 pcs

DYNAMITE 9€

SALMON OBSESSION 10€

MARIO ROLL 9€

WASABI CREAMY DRAGON ROLL 10€

Inside avocado, cucumber and red massago
Snowcrab surimi on top with spicy mayo and drop of yuzu
Αβοκάντο, αγγούρι και κόκκινο massago
Ψίχα καβουριού με καυτερή σως μαγιονέζα και σταγόνες
yuzu

Futomaki inside salmon, Philadelphia cheese, deep fried
with teriyaki sauce
Futomaki με σολομό, τυρί Philadelphia και teriyaki σως

TOKYO JOE TIGER ROLL 10€

Tempura shrimp inside with avocado, cucumber, orange
massago topped with sea bass, salmon with teriyaki sauce
Ρολάκι εσωτερικά με τηγανιτή γαρίδα, αβοκάντο, αγγούρι,
massago από πάνω λαβράκι και σολομός με teriyaki σως

MEXICAN ROLL 10€

California maki roll, snowcrab surimi, red chili, avocado
over guacamole topped with spicy salmon, jalapenio and
mild spicy cheddar pimento
California roll με guacamole καλυμμένο με καψαλισμένο
σολομό, ponzu σως και καυτερή πιπερία με cheddar

NEW YORKER 10€

Inside out uramaki with tempura ebi and spicy sauce,
topped with chopped spicy tuna and teriyaki sauce
Εσωτερικά γαρίδα tempura, από πάνω μαριναρισμένο με
τόνο tartare πικάντικο, tobiko και σως teriyaki

BEEF SPICY TRUFFLE TERIYAKI 10€

Cucumber inside, spring onion, Philadelphia cheese, seared
beef with teriyaki sauce and truffle
Εσωτερικά αγγούρι, φρέσκο κρεμμύδι, τυρί Philadelphia με
καψαλισμένο φιλέτο μορχαριού σε πικάντικη σως teriyaki
με τρούφα

Tempura salmon, Philadelphia cheese, salmon tartar
topped with seared salmon
Σολομός tempura, ταρτάρ σολομού, αβοκάντο, massago,
Philadelphia, αψαλισμένος σολομός, σχινόπρασο και
καπνιστό ponzu

Shrimp tempura inside, Philadelphia cheese, mango, avocado, wasabi mayo and tempura flakes
Εσωτερικά γαρίδα tempura, φρεσκο τυρί Philadelphia,
μάνγκο, αβοκάντο, wasabi mayo και tempura flakes

SEARED SALMON TARTAR INSIDE TEMPURA SHRIMP
WITH OYSTER SAUCE 10€
Shrimp tempura inside, roquette, yuzu koshu mayo topped
with seared salmon tartare and oyster sauce
Εσωτερικά γαρίδα tempura, ρόκα, yuzu koshu μαγιονέζα
καλυμμένο με καψαλισμένο ταρτάρ σολωμού και oyster
σως

MIAMI HEAT ROLL 10€

Deep fried inside out roll with salmon, avocado, Philadelphia and orange tobiko, topped with sweet chili sauce and
slices of jalapeno pepper
Τηγανητό ρολάκι εσωτερικά σολομός, αβοκάντο, Philadelphia και πορτοκαλί massago, επικαλυμμένο από γλυκιά
καυτερή σως και jalapeno pepper

CRUNCHY TUNA 12€*

Inside chopped toro of tuna, scallions, chili sauce mayo and
tempura flakes
Εσωτερικά κοιλιά φρέσκου τόνου, φρέσκο κρεμμύδι,
καυτερή mayo σως και tempura flakes

SEA BASS ROLL 9€

Inside cucumber, avocado, seared sea bass on top,
chopped chili and
citrus ceviche salsa with mango
Εσωτερικά αβοκάντο, πράσινο massago και αγγούρι.
Καψαλισμένο λαβράκι, λεπτοκομμένο chili και citrus ceviche σάλτσα με μάνγκο

BLACK EMPEROR 14€

Inside shrimp tempura, Philadelphia, avocado, cucumber on
top eel slices seared with orange tobiko eel sauce tempura
and togarashi
Εσωτερικά γαρίδα tempura, αβοκάντο, αγγούρι, philadelphia από πάνω χέλι καψαλισμένο, και orange tobiko μαζί
με σως από χέλι και togarashi

CRAB TUNA 14€

BAKED SPICY SALMON ON CALIFORNIA ROLL 14€

California roll topped with salmon slices baked on chili
mayo
California roll με ψημμένο σολόμο από πάνω και καυτερή
μαγιονέζα

KING CRAB TEMPURA MAKI WITH SPICY MAYO 28€

King crab tempura inside with spicy mayo
Βασιλική καβουροδαγκάνα εσωτερικά tempura με καυτερή
μαγιονέζα

BAKED KING GRAB MAKI WITH ASPARAGUS 14€

Baked maki with asparagus inside and crab with spicy
mayo on top
Ψημένο maki με σπαράγγια εσωτερικά και ψίχα καβουριού
με spicy mayo

Inside deep fried soft shell crab with yusu kosho mango,
scallions topped with tuna marinated on tataki sauce
Εσωτερικά καβούρι tempura, yusu kosho μάνγκο, φρέσκο
κρεμμύδι επικαλυμένο με τόνο μαριναρισμένο σε tataki
σως

SALMON TERIYAKI ROLL 9€

NEW STYLE CALIFORNIA 14€

SPIDER MAKI ROLL 10€

California roll with fresh lettuce salad inside, on top fried
pastry wrapper with shrimps sauté and yuzu soy dressing
California roll με φρέσκια σαλάτα εσωτερικά, από πάνω
τηγανητό φύλλο ρυζιού με γαρίδες σωτέ σε yuzu σως

JALAPENO SQUID ROLL 12€

Inside deep fried squid with jalapeno salsa topped with
jalapeno chili
Eσωρικά τραγανό καλαμάρι με σάλτσα jalapeno και chili
jalapenο

Inside red massago, snowcrab surimi. Seared salmon on
top with chili sauce mayonnaise
Ψίχα καβουριού, κόκκινο massago. Καψαλισμένος
σολομός με chilli sauce μαγιονέζα από πάνω

Soft shell crab fried, chili sauce mayo, cucumber scallions
avocado and orange massago
Soft shell καβούρι, τηγανητό chili, σως mayo, φρέσκο
κρεμμύδι, αγγούρι, αβοκάντο και massago

Salads

Tartare / Ceviche

Hot Appetizers

Steam with salt flakes
Φασόλια σόγιας ατμού με νιφάδες θαλασσινού αλατιού

FRIED EDAMAME 5€

Salmon tartare with citrus truffle sauce / tuna with yuzu
soy sauce
Ταρτάρ σολομού με σάλτσα citrus truffle soy / τόνου με
σάλτσα yuzu soy

Soup with tofu, seaweed wakame and fresh onion
Σούπα από πάστα σόγιας με τόφου φύκια wakame και
φρέσκο κρεμμύδι

KAISO SALAD 6€

KING CRAB TARTAR* 29€ /
SURIMI CRAB TARTAR 14€

EDAMAME 4€

Fried with chili sauce
Φασόλια σόγιας σωταρισμένα με σως chili
Marinated seaweed with goma wakame dressing
Σαλάτα με φύκια μαριναρισμένα με σως από σουσάμι

SNOWCRAB SURIMI SALAD 8€

Cold noodles with snowcrab surimi, spring onion, chili, soy
beans, soy and yuzu olive oil
Σαλάτα καβουριού με noodles, φρέσκο κρεμμύδι, φασόλια
σόγιας, καυτερή πιπεριά, σόγια και ελαιόλαδο αρωματισμένο με χυμό yuzu

SASHIMI SALAD 10€

Mixed sashimi salad with citrus house made dressing
Πέντε είδη ψαριού sashimi με χειροποίητη σάλτσα εσπεριδοειδών

ZOODLE SALAD 8€

Sliced cucumber, daikon mango, crab meat crispy onion
with fresh sweet house sauce topped with orange massago
Αγγούρι, ρέβα, μάνγκο με καβουρόψιχα και τραγανό κρεμμύδι, γλυκιά chili σως και massago

CHICKEN SALAD 8€

Salad with rice noodles, chicken filet and spicy yuzu sauce
Σαλάτα με noodles ρυζιού, κοτόπουλο σωτέ και πικάντικο
ιαπωνικό κίτρο

PRAWN SALAD 10€

TARTARE SALMON 8€ / TUNA 9€

Truffle yuzu sauce, King crab meat with spicy sauce and
tobiko / Snowcrab surimi boiled shrimp yuzu truffle salsa
and tobiko
Truffle yuzu σως, βασιλικό καβούρι σε καυτερή σως και
tobiko / Snowcrab surimi, βραστές γαρίδες σε yuzu truffle
σάλτσα και tobiko

CLASSIC CEVICHE NIKKEi 9€

Seabass, onion, coliander, avocado, cherry tomato mango
with freshly made citrus ceviche salsa
Λαβράκι, κρεμμύδι, κόλιανδρο, αβοκάντο, τοματίνι, μάνγκο και σάλτσα citrus ceviche

SALMON CEVICHE NIKKEi 9€

Salmon, avocado, cherry tomato, onion, coliander and
pineapple cubes in
tamarind mango ceviche sauce
Σολομός, αβοκάντο, τοματίνια, κρεμμύδι, κόλιανδρος,
ανανάς και σάλτσα μάνγκο tamarind

SPICY MIX CEVICHE NIKKEi 10€

Fishes selection from Chef, avocado onion, coliander, cherry tomato, jalapeno in fresh jalapeno ceviche salsa
Επιλογή από ψάρια του Σεφ, κόλιανδρο, κρεμμύδι, ντομάτα, αβοκάντο, χαλαπένιο, πιπεριά και σάλτσα χαλαπένιο

MISO SOUP 4€

GYOZA POTSTICKERS 11€

SPICY CLEAR SOUP 5€

POP CORN TEMPURA 7€

Spicy soup with shrimp, sea bass and vegetables
Σούπα πικάντικη με γαρίδα, λαβράκι και λαχανικά

Fresh corn tempura seasoned with yuzu salt and lime
Καλαμπόκι tempura με yuzu αλάτι και lime

SPRING ROLLS PREMIUM 8€

ROCK SHRIMPS TEMPURA 9€

Spring rolls with chicken, sweet cabbage, vegetables and
sweet-sour sauce
Spring rolls με γέμιση γλυκό λάχανο, κοτόπουλο, λαχανικά
σε γλυκόξινη σως

Steam dumpling stuffed with pork mushrooms and ginger
Dumplings ατμού γεμιστά με χοιρινό, μανιτάρια
και τζίντζερ

Shrimps tempura with chili-mayo sauce
Γαρίδα tempura με chili σως μαγιονέζα

CRISPY SQUID 9€

Crispy squids with lime and chili powder
Τραγανό καλαμάρι με lime και τσίλι

STEAM BUNS DUCK 8€

Buns with crispy duck and hoi sin orange sauce
Ψωμάκι ατμού με τραγανή πάπια και hoi sin orange σως

STEAM BUNS CHICKEN 7€

Buns with fried chicken in panko crust cucumber and spicy
mayo
Ψωμάκι ατμού με τραγανό κοτόπουλο σε κρούστα panko
αγγούρι και καυτερή μαγιονέζα

CHICKEN KARAAGE 9€

Japanese fried chicken with spicy mayo
and pickled cucumber
Τραγανό κοτόπουλο με καυτερή μαγιονέζα
και πίκλα αγγουριού

STEAM BUNS BEEF 8€

Buns with Black Angus, roquette, spring onion and hoi sin
sauce
Ψωμάκι ατμού με φέτες μοσχαριού Black Angus, φρέσκο
κρεμμύδι, ρόκα και hoi sin σως

SHRIMP GYOZA 8€

*κατόπιν διαθεσιμότητας / when available

Panfried dumplings with shrimp and chicken , Gyoza sauce
αnd jalapeño slice
Dumplings ατμού με γέμιση γαρίδα, κοτόπουλο soy vinegar
σως και jalapeño

Mains

Rice / Noodles

Special Nigiri

CHICKEN FILET 12€ / KUSHIYAKI 6€

STEAM RICE 4€

SPICY SEARED SUZUKI 5€

TUNA 3.5€ / 4€

Ρύζι ατμού

Καψαλισμένο λαβράκι

Τόνος

EGG FRIED RICE 5€

SEARED TUNA WITH SPICY LEMON DRESSING 5€

SALMON 3.5€ / 4€

Καψαλισμένος τόνος με πικάντικη σως λεμονιού

Σολομός

SALMON NIGIRI TOPPED
WITH SPICY MISO SAUCE 5€

SEA BASS 3.5€ / 4€

Mixed salad with spicy lemon dressing
Ανάμεικτη σαλάτα με γαρίδες σωτέ και πικάντικη σως
λεμονιού

CRISPY DUCK SALAD 10€

Mixed green salad with crispy duck and hoi sin orange
sauce
Ανάμεικτη πράσινη σαλάτα με τραγανή πάπια & hoi sin
orange σως

SALMON AND TUNA TATAKI SALAD 10€

Mixed salad with salmon and tuna tataki
Ανάμεικτη σαλάτα με tataki σολομού και τόνου

Chicken with teriyaki sauce
Φιλέτο / σουβλάκι κοτόπουλου με σως teriyaki

SALMON FILET 14€ / KUSHIYAKI 7€

Salmon with teriyaki sauce
Φιλέτο / σουβλάκι φρέσκου σολομού με σως teriyaki

BEEF FILET 16€ / KUSHIYAKI 8€

Beef with teriyaki sauce
Φιλέτο μοσχαριού Black Angus με σως teriyaki

BLACK COD 28€

Black cod marinated with miso sauce
Mαύρος μπακαλιάρος ψημένος σε miso σως

PRAWN KUSHIYAKI 12€

Prawns skewer with spicy lemon dressing
Γαρίδες σουβλάκι με καυτερό dressing λεμονιού

KING CRAB LEGS 95€/kg*

King crab legs with butter lime ponzu sauce
Βασιλικό καβούρι με butter lime ponzu σάλτσα

Τηγανιτό ρύζι με αυγό

PINEAPPLE FRIED RICE 12€

Fried rice with pineapple, chicken and shrimps
Τηγανιτό ρύζι με ανανά, κοτόπουλο και γαρίδα

MUSHROOM TRUFFLE KAMAMESHI 13€

Japanese rice with wild mushrooms and truffle oil
Ιαπωνικό ρύζι με άγρια μανιτάρια και λάδι τρούφας

BEEF UDON AND VEGETABLES
WITH SWEET SOY DRESSING 8€

2 pcs

Σολομός με καυτερή miso σως

YELLOWTAIL TOPPED WITH YUZU KOSHO 7.5€
Μαγιάτικο με σως yuzu kosho

BLACK COD WITH MISO SAUCE 7.5€
Μαύρος μπακαλιάρος με miso σως

Nigiri / Sashimi

2 pcs

Λαβράκι

SHRIMP 3.5€ / 4€
Γαρίδα

EEL 4.5€ / 5€
Χέλι

SURIMI 3€ / 3.5€

Beef with vegetables, udon noodles
and sweet soy dressing
Μοσχάρι με λαχανικά, udon noodles με γλυκιά soy
dressing

Καβούρι

YELLOWTAIL 6€ / 7€
Μαγιάτικο

STIR FRIED YAKISOBA NOODLES 8€

BLACK COD WITH MISO SAUCE 6€ / 7€

Yakisoba noodles with mixed fresh vegetables
and yakisoba sauce
Yakisoba noodles με φρέσκα ανάμεικτα λαχανικά
και yakisoba σως

Μαύρος μπακαλιάρος με miso σως

PAD THAI NOODLES 12€

Thai Rice Noodles with shrimp, chicken, egg, spring onion
and pistachio
Thai Rice Noodles με γαρίδα, κοτόπουλο, αυγό, φρέσκο
κρεμμύδι και φυστίκι κάσιους

+

CHICKEN, BEEF, PRAWNS 3€

Hossomaki / Uramaki Hossomaki / Uramaki Carpaccio
6 pcs / 8 pcs

6 pcs / 8 pcs

TEKA 5€

EBITEN 8€

BEEF TATAKI 8€

KAPPA 3.5€

EEL AVOCADO 9€

SALMON TATAKI 8€

Tuna
Τόνος

Cucumber
Αγγούρι

AVOCADO 3.5€
Αβοκάντο

SALMON 4.5€
Σολομός

CALIFORNIA 5.5€

Snowcrab surimi, avocado and cucumber
Ψίχα καβουριού, αβοκάντο και αγγούρι

SPICY SALMON 5.5€ / TUNA 6.5€

Salmon / tuna, spring onion, chili sauce and mayonnaise
Σολομός / τόνος, φρέσκο κρεμμύδι, καυτερή σως και
μαγιονέζα

SALMON 5.5€ / TUNA, AVOCADO 6.5€
Τόνος / σολομός, αβοκάντο

SALMON PHILADELPHIA 6€
Salmon, cucumber and Philadelphia cheese
Σολομός, αγγούρι και τυρί Philadelphia

SPICY SHRIMP 8€

Inside snowcrab surimi, shrimps and red massago
Ψίχα καβουριού, γαρίδες και κόκκινο massago

Shrimps and mayonnaise
Γαρίδα και μαγιονέζα

Inside cucumber, avocado, eel on top with eel sauce
Αγγούρι, αβοκάντο και σως από χέλι

TEMPURA MIX 9€

Ebiten, topped salmon and surimi tempura
with teriyaki sauce
Ebiten με σoλομό, surimi tempura και teriyaki σως

With chopped chili, chives and onion chili truffle salsa
Tataki μοσχάρι με ψιλοκομμένο chili, σως από καυτερή
πιπεριά, λάδι τρούφας και κρεμμύδι
With Citrus truffle soy, inside pickled cucumber
Tataki σολομού με σως από Citrus truffle soy, εσωτερικά
πίκλα αγγούρι

TUNA TATAKI 10€

With chives chili and oriental ponzu sauce
Tataki τόνου με καυτερή πιπεριά, σχινόπρασο
και ασιατική ponzu σως

SEA BASS CARPACCIO 8€

Sea bass Carpaccio with ponzu sauce
Carpaccio από φρέσκο λαβράκι με ponzu σως

MIXED CARPACCIO 10€

Salmon, tuna, sea bass carpaccio and spicy yuzu sauce
Carpaccio από φρέσκο σολομό, λαβράκι, τόνο με καυτερή
yuzu σως

YELLOWTAIL CARPACCIO 14€

Yellowtail jalapeno carpaccio with yuzu soy dressing
Carpaccio μαγιάτικο σε jalapeno με καυτερό dressing

Αν έχεις αλλεργία ή δυσανεξία σε κάποιο τρόφιμο ή
συστατικό, παρακαλούμε να μας το πεις πριν παραγγείλεις,
προκειμένου να σε ενημερώσουμε αν υπάρχει σε κάποια
από τις γεύσεις μας.

