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ΣΟΥΠΕΣ

MISO SOUP €4
τόφου, φρέσκα φύκια wakame,
φρέσκο κρεμμυδάκι 

VEGETABLE SOUP  €4,5
ανάμεικτα λαχανικά σε αρωματική σούπα

CURRY SEA FOOD SOUP  €6
ανάμεικτα ψαρικά και λαχανικά σε σούπα 
κάρυ

ΣΑΛΑΤΕΣ

WAFU FRESH SALAD €7
φρέσκια ανάμεικτη πράσινη σαλάτα
επιλογή dressing wafu ή τζίντζερ – καρότο

RAW VEGETABLE NOODLES €6 
λαχανικά κομμένα σε σχήμα νούντλς με 
dressing τζίντζερ-καρότο

CRISPY CALAMARI SALAD €8,5 
σαλάτα μεσκλάν με τηγανητό καλαμάρι* 
και dressing πάπρικα-μαγιονέζα

SEAFOOD SALAD  €9,5     
ανάμεικτα θαλασσινά με λαχανικά και
dressing πράσινης τσίλι πιπεριάς

CRAB SALAD €11     
σαλάτα μεσκλάν με καβούρι και dressing
GAKU special

ΚΡΥΑ ΠΙΑΤΑ

SEA BASS USUZUKURI €6
sashimi λαβράκι με σως από shiso-λεμόνι-
σόγια και σχοινόπρασο 

CRUNCHY SALMON TARTARE 
(3pcs/4pcs) €7,5/€9
σολωμός σε φωλιά γκιόζα, αυγά 
χελιδονόψαρου*, σως δαμάσκηνο-miso

TUNA TARTARE €9
τόνος, αβοκάντο, αυγά χελιδονόψαρου*, 
σως yuzu  

CRAB TARTARE €12
καβούρι* αρωματισμένο με wasabi, αυγά
χελιδονόψαρου*, σως yuzu-σόγια

SALMON TATAKI €7,5
sashimi ελαφρώς ψημένου σολωμού, με 
κρεμμώδη σως από σουσάμι

E D A M A M E  €4,5 
φασολάκια σόγιας με αλάτι

S P I C Y  YA K I  E D A M A M E  €5      
φασολάκια σόγιας μαγειρεμένα με
πικάντικη σως και βούτυρο

C R I S P Y  S H R I M P  B I T E S  €9
τηγανιτές γαρίδες με σως uma-miso-
μαγιονέζα

K A R A - A G E  C H I C K E N  €7
κοτόπουλο τηγανιτό σε Ιαπωνικό στυλ

ΖΕΣΤΑ ΠΙΑΤΑ

EXOTIC TIGER SHRIMP  €13
βασιλικές γαρίδες*, ελαφρώς πικάντικη σως 
τρούφας

MISO YAKI BEEF €17
μοσχαρίσιο ribeye (160gr) κομμένο σε καρέ
με λάιμ-miso σως

SEA BASS YUZU MISO €17
φιλέτο λαβράκι (180gr) με yuzu-miso σως
συνοδεύεται με σέσκουλα και ρύζι

MISO YAKI CHICKEN ** €11
κοτόπουλο (180gr) μαριναρισμένο σε miso
επιλογή σως: φυστίκι miso ή καυτερή
toban miso    

CHICKEN YAKI ** €10
κοτόπουλο (180gr) με σως τεριγιάκι

SALMON YAKI ** €14
φιλέτο σολωμού (180gr)
επιλογή σως τεριγιάκι ή sake butter cream

** συνοδευτικό: ρύζι ή λαχανικά σωτέ ή κόκκινο 
λάχανο

ΕΞΤΡΑ €2,5

COOKED WHITE RICE
ρύζι ατμού

RED CABBAGE SALAD 
κόκκινο λάχανο σως wasabi-μαγιονέζα

SAUTEED VEGETABLES
λαχανικά σωτέ

Η λέξη Izakaya αναφέρεται στις παραδοσιακές Ιαπωνικές 
ταβέρνες και η ύπαρξη τους χρονολογείται από την Ιαπωνική 
περίοδο Έντο (17ος αιώνας). Είναι γνωστές ως «οι τάπας 
της Άπω Ανατολής» και αποτελούν σημείο συνάντησης 
για φίλους, οικογένειες και συνεργάτες, προκειμένου να 
απολαύσουν εκλεκτά sake και να μοιραστούν νόστιμα και 
φρέσκα παραδοσιακά Ιαπωνικά εδέσματα σε ένα ευχάριστο 
και χαλαρό περιβάλλον.

IZAKAYA
MENU 

GAKU στα Ιαπωνικά σημαίνει
“Εύκολο, Ευτυχισμένο και Ευχάριστο,

όλα σε μια λέξη”

Το αυθεντικό Ιαπωνικό ιδεόγραμμα του 
GAKU αναπαριστά ένα κουδούνι με λαβή 
και διακοσμητικά στοιχεία στις πλευρές του. 
Τα κουδούνια ήταν μουσικά όργανα της 
παραδοσιακής Ιαπωνικής μουσικής, τα οποία 
μετέδιδαν την έννοια της διασκέδασης και της 
ευχαρίστησης.

K A K U N I  €9
χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη
σε γλυκιά σως σόγια

YA K I T O R I  €4
κοτόπουλο σε καλαμάκι με 
παραδοσιακή Ιαπωνική
μπάρμπεκιου σως

K U S H I - S A L M O N  €5
σολωμός σε καλαμάκι με παραδοσιακή 
Ιαπωνική μπάρμπεκιου σως

NIGIRI / SASHIMI
2 κομμάτια  
  
AKAMI €4
τόνος 

TORO €5
παχύ κομμάτι τόνου  

SALMON €4
σολωμός   

HAMACHI €5
μαγιάτικο*   

SEA BASS €3
λαβράκι 

UNAGI €6,5
χέλι*

EBI €4,5
βραστή γαρίδα*   

AMA-EBI €5
ωμή γλυκιά γαρίδα*  

OCTOPUS €3
βραστό χταπόδι*   

GUNKAN
2 κομμάτια 

IKURA €9
αυγά σολωμού*

SPICY SALMON  €4        
ψιλοκομμένος σολωμός
με πικάντικη σως

SPICY TUNA  €4       
ψιλοκομμένος τόνος
με πικάντικη σως

CRAB €5 
καβούρι*, wasabi-
μαγιονέζα, αγγούρι, 
σχοινόπρασο

TEMAKI / U-ROLL
1 τεμάχιo 
 
SPICY SALMON  €5
σολωμός, αβοκάντο, 
πικάντικη σως

SPICY TUNA  €5
τόνος, αγγούρι, πικάντικη 
σως

UNAGI AVOCADO €5        
χέλι*, αβοκάντο

SALMON AVOCADO €5       
σολωμός, αβοκάντο

TUNA AVOCADO €5 
τόνος, αβοκάντο

HOSOMAKI
6 κομμάτια

SALMON €5
σολωμός, wasabi 

TEKKA €5
τόνος, wasabi  

NEGI - HAMA €6
μαγιάτικο*, φρέσκο
κρεμμυδάκι, wasabi  

NEGI - TORO €6,5
τόρο, φρέσκο
κρεμμυδάκι, wasabi 

UNA-Q €7
χέλι*, αγγούρι, wasabi

KAPPA €3,5 
αγγούρι, wasabi 

AVOCADO €3,5 
αβοκάντο, wasabi 



DESSERT

SORBET ICE CREAM €4
λεμόνι-βασιλικός, πεπόνι,
μάνγκο, σοκολάτα

INSIDE-OUT ROLLS (8 κομμάτια)

SPICY SALMON TERIYAKI  €10
ελαφρώς πικάντικος σολωμός με sashimi
σολωμού τεριγιάκι στην κορυφή

SPICY HAMACHI TERIYAKI  €12,5
ελαφρώς πικάντικο μαγιάτικο* με sashimi
μαγιάτικου τεριγιάκι στην κορυφή

EBI TEMPURA SALMON TERIYAKI €12,5
γαρίδα* tempura με sahimi σολωμού τεριγιάκι 
στην κορυφή

CALIFORNIA €8
καβούρι, αγγούρι, αβοκάντο, wasabi αυγά 
χελιδονόψαρου

SHRIMP TEMPURA €8
γαρίδα tempura, πράσινο φύλλο, τσίλι-
μαγιονέζα σως

UNAGI TEMPURA €7
χέλι* tempura, αγγούρι, τυρί κρέμα, σως από 
χέλι

SALMON TEMPURA €7,5
σολωμός tempura, αβοκάντο, σως τσίλι-
μαγιονέζα

WHITE FISH TEMPURA €6
λαβράκι tempura, αγγούρι, τάρε σως

VEGETABLE TEMPURA €5.5
λαχανικά tempura, σως τσίλι-μαγιονέζα

SPICY SALMON  €7 
σολωμός, αβοκάντο, πικάντικη σως

SPICY HAMACHI  €8,5 
μαγιάτικο*, φρέσκο κρεμμυδάκι, πικάντικη σως

SPICY TUNA  €7
τόνος, αγγούρι, πικάντικη σως

SALMON EXTREME   €11
σολωμός, αβοκάντο, sashimi σολωμού και σως 
τσίλι-σουσάμι

TUNA EXTREME   €11
τόνος, αγγούρι, sashimi τόνου και σως τσίλι-
σουσάμι

RAINBOW €9
αγγούρι, αβοκάντο, ανάμικτα sashimi ψαριών 

SALMON AVOCADO €6,5 
σολωμός, αβοκάντο, wasabi  

TUNA AVOCADO €6,5
τόνος, αβοκάντο, wasabi 

UNAGI AVOCADO €9
χέλι, αβοκάντο, wasabi, σως από χέλι

TORO AVOCADO €10
τόρο, αβοκάντο, wasabi 

VEGETABLE MAKI €4,5
αγγούρι, αβοκάντο, φρέσκο κρεμμυδάκι, 
σπαράγγι 

ΛΕΥΚΑ ΚΡΑΣΙΑ (750ml)

STONY CAPE €20
‘Chenin Blanc’
Chenin Blanc 100%, South Africa

SERENISSIMA €21
‘Pinot Grigio’
Pinot Grigio 100%, Italy

ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ €29
‘Λευκός’
Ασύρτικο - Sauvignon Blanc, Καβάλα

ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ €32
‘Μαλαγουζιά’
Μαλαγουζιά 100%, Επανομή

ΑΜΠΕΛΩΝΕΣΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ €25
‘Άδολη Γης’
Λαγόρθι 60%, Ασπρούδες 30%,
Chardonnay 10%, Αχαία

ΚΤΗΜΑ ΠΑΛΥΒΟΥ €27
’Πέτρινες Πλαγιές’
Chardonnay, Μαλαγουζιά, Κόρινθος

SAKE

HOUSE SAKE €7.00 
dry (180 ml)

ΜΠΥΡΕΣ (330ml)

ASAHI SUPER DRY €4.50
SAPPORO €4.50
KIRIN ICHIBAN €4.50

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

COCA COLA regular, zero, light (250ml) €2.50
LURISIA SPARKLING water (330ml / 750ml) €3.50 / €6.50 
VIKOS SPARKLING water (330ml) €2.50 
VIKOS MINERAL water (1lt) €2.50

Ο καταναλωτής δεν έχει την υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο
(απόδειξη / τιμολόγιο). Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α. και ο Δημοτικός Φόρος.

ICE CREAM €4
σοκολάτα, βανίλια, πράσινο 
τσάι

* κατεψυγμένο προϊόν

ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΙΚΑΝΤΙΚΟ (moderately spicy)

ΠΙΚΑΝΤΙΚΟ (spicy)

ΠΟΛΥ ΠΙΚΑΝΤΙΚΟ (very spicy)

χωρίς γλουτένη

CHEF’s SPECIAL ROLLS

FRIED CRAB ROLL (6 κομμάτια) €12
ρολό τηγανισμένα σε panko με καβούρι* και αυγά 
σολωμού

SOFT SHELL CRAB (5 κομμάτια) €12
καβούρι tempura, αγγούρι, αυγά καπελάνου, 
σχοινόπρασο

CRAB RAINBOW (8 κομμάτια) €13,5
καβούρι, αβοκάντο, αγγούρι, ποικιλία από sashimi 
ψαριών στην κορυφή

DYNAMITE (5 κομμάτια) €12,5
γαρίδα tempura, sashimi χέλι,
αυγά καπελάνου, αγγούρι

BAKUDAN (8 κομμάτια)    €10 
σολωμός, αβοκάντο, χαλαπένιο, wasabi αυγά 
χελιδονόψαρου, αποξηραμένο τσίλι

RIKYU ROLL (8 κομμάτια) €10
λαβράκι μαριναρισμένο σε σως πράσινης
τσίλι πιπεριάς, αγγούρι, wasabi αυγά
χελιδονόψαρου, μαγιονέζα μάτσα,
καβουρδισμένα αμύγδαλα

CURRY SHRIMP TEMPURA (8 κομμάτια) €10
γαρίδα tempura, σως κάρυ

YUZU KOUKAKU (8 κομμάτια) €14
γλυκιά γαρίδα, καβούρι, αγγούρι, wasabi
αυγά χελιδονόψαρου, sashimi γαρίδας στην κορυφή, 
σως yuzu-τομάτα 

NARUTO ROLL (5 κομμάτια) €13,5
ρολό τυλιγμένο σε αγγούρι, με χέλι, καβούρι,
αυγά καπελάνου, αβοκάντο

CRUNCHY ARARE ROLLS (8 κομμάτια)

rolls με μοναδικό τραγανιστό topping παραγωγής
του GAKU

CRUNCHY ARARE CALIFORNIA €9,5

CRUNCHY ARARE SHRIMP TEMPURA €9,5

CRUNCHY ARARE SPICY SALMON or TUNA €8,5

CRUNCHY ARARE SALMON or TUNA ACOVADO €8

KOKKINA ΚΡΑΣΙΑ (750ml)

STONY CAPE €20
‘Pinotage Cinsault’
Pinotage Cinsault, South Africa

TALAMANCA €22
Merlot Rouge, Chile

TERRAZAS DE LOS ANDES €34
‘Malbec Reserva’
Malben 100%, Argentina

ΚΤΗΜΑ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ €29
‘Merlot’
Merlot 100%, Θεσσαλία

ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ €34
‘Pinot Noir’
Pinot Noir 100%, Φλώρινα

ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ €35
‘Eρυθρός’
Merlot 50%, Cabernet
Sauvignon 50%, Καβάλα

HONJŌZŌ “KANBEI” €32.00
“Kanbei”: fruity, dry (720ml)

TOKUBETSU JUNMAI 
“YUKIGUNI” €36.00
“YUKIGUNI”: dry (720ml)



gakusushiizakaya

gakusushiwww.gakusushi.com
info@gakusushi.com

Λυκούργου 4, 15231
Χαλάνδρι

Delivery 
12:30-00:30

210 6753884
210 6753885
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ: 10€

Inside-out rolls
ρολό μεσαίου μεγέθους με ρύζι 
εξωτερικά, φύκι εσωτερικά και γέμιση 
στο κέντρο

Hosomaki
ρολό μικρού μεγέθους με φύκι 
εξωτερικά, ρύζι εσωτερικά και γέμιση 
στο κέντρο

Gunkan
ρολό μεγάλου μεγέθους με φύκι 
εξωτερικά, ρύζι εσωτερικά και γέμιση 
στην κορυφή

Sashimi
λεπτές φέτες φρέσκου ωμού ψαριού

Nigiri
λεπτές φέτες φρέσκου ωμού ψαριού 
πάνω σε ρύζι

Tempura
Ιαπωνική τεχνική τηγανίσματος 
θαλασσινών και λαχανικών για τραγανό 
κέλυφος και ζουμερό περιέχομενό

Wasabi
καρύκευμα Ιαπωνικής προέλευσης

Miso
παραδοσιακό Ιαπωνικό καρύκευμα από 
φασόλι σόγιας

Ponzu
παραδοσιακή Ιαπωνική σως με βάση 
το κίτρο

Yuzu
εσπεριδοειδές φρούτο Ιαπωνικής 
προέλευσης 


