
E D A M A M E  €5  
soy beans* with salt
φασολάκια σόγιας* με αλάτι  

S P I C Y  YA K I  E D A M A M E  €6    
soy beans* cooked with butter and spicy
garlic sauce
φασολάκια σόγιας* με βούτυρο και πικάντικη
σως σκόρδου
 
C R I S P Y  S H R I M P  B I T E S  €11
shrimps* tempura with uma miso mayo sauce
γαρίδες* tempura με σως uma miso μαγιονέζα
 
T E M P U R A  M I X  €11
shrimps* & assorted vegetables with traditional 
tempura sauce
γαρίδες* & ανάμεικτα λαχανικά tempura
με παραδοσιακή tempura σως

K A R A - A G E  €8
japanese style deep fried chicken thigh (150gr)
κοτόπουλο μπούτι (150γρ) τηγανισμένο
με ιαπωνικό στυλ

K U S H I  -  S K E W E R  (1 stick)

S M O K Y  L I M E  E D A M A M E  €5    
edamame, robata dare, lime
φασολάκια σόγιας, robata dare, λάιμ
 
YA K I T O R I  €5
chicken thigh, leek, japanese bbq sauce
μπούτι κοτόπουλου, πράσο, ιαπωνική σως bbq 

S A L M O N  €6
salmon, asparagus, oyster mushroom, japanese bbq sauce
σολωμός, σπαράγγι, μανιτάρι πλευρώτους, ιαπωνική σως bbq

S T R I P  L O I N  €7
“35-day” dry-aged french strip loin charolais, baby lettuce, 
shiitake mushroom, sweet chili sauce
γαλλικό strip loin charolais ωρίμανσης 35 ημερών, μαρούλι, 
μανιτάρι shiitake, γλυκιά σως chili

L O B S T E R  €28
lobster tail, gaku special robata sauce
ολόκληρη ουρά αστακού, σως gaku robata special 

I Z AKAYA ROBATA

SALADS

RAW VEGETABLE NOODLES €8 
assorted vegetable noodle cuts, ginger-carrot dressing
ανάμεικτα λαχανικά σε σχήμα noodles με dressing 
τζίντζερ-καρότο

KAISO SEAWEED SALAD €8 
assorted seaweed, cucumber, radish, lemon miso
ανάμεικτα φύκια, αγγούρι, ραπανάκι, miso λεμονιού

CRISPY CALAMARI SALAD €10  
calamari* tempura in mesclun salad,
paprika-chili mayo dressing
καλαμάρι* tempura σε σαλάτα μεσκλάν,
dressing πάπρικα-τσίλι μαγιονέζα

CRAB SALAD €12
wasabi mayo flavored crab* meat in mesclun salad,
GAKU special dressing
αρωματισμένο καβούρι* με wasabi σε σαλάτα μεσκλάν, 
dressing GAKU special

SEAFOOD SALAD €12  
assorted seafood and vegetables, kaisen dressing
ανάμεικτα θαλασσινά και λαχανικά, dressing
πράσινης τσίλι πιπεριάς

WAFU FRESH SALAD €7 
assorted vegetables in mesclun salad topped with
nori seaweed, dressing choice: wafu or ginger-carrot
ανάμεικτα λαχανικά σε σαλάτα mesclun με φύκια nori, 
επιλογή dressing: wafu ή τζίντζερ-καρότο

LOBSTER SALAD €28
grilled lobster* in nappa salad, smoked trout caviar, 
lobster crackers, pepper dressing
ψητός αστακός* σε ασιατικό μαρούλι, χαβιάρι καπνιστής 
πέστροφας, crackers αστακού, pepper dressing

SOUPS

MISO SOUP €5
tofu, wakame, scallion
σούπα miso, τόφου, φύκια wakame, φρέσκο κρεμμυδάκι

VEGETABLE SOUP  €5  
spicy yuzu soy soup, assorted vegetables
αρωματική πικάντικη σούπα με σόγια, ανάμεικτα λαχανικά

CURRY SEA FOOD SOUP  €7
curry soup, assorted seafood and vegetables
σούπα κάρυ, ανάμεικτα θαλασσινά και λαχανικά

COLD DISHES

SALMON TATAKI €8
slightly seared salmon sashimi, creamy sesame sauce
sashimi ελαφρώς καψαλισμένου σολωμού, κρεμμώδης
σως σουσαμιού

SEA BASS USUZUKURI €6
sliced greek fresh organic seabass, shiso-lemon sauce
λεπτοκομμένο ελληνικό φρέσκο βιολογικό λαβράκι,
σως shiso-λεμόνι 

HAMACHI USUZUKURI €8
sliced hamachi*, cucumber, chard vinaigrette
λεπτοκομμένο μαγιάτικο*, αγγούρι, βινεγκρέτ από σέσκουλα

WHITE FISH USUZUKURI WITH UNI €13
sliced greek fresh white fish, fresh sea urchin,
house-made mustard, shiso-ponzu sauce
λεπτοκομμένο ελληνικό φρέσκο ψάρι, φρέσκος αχινός,
σπιτική μουστάρδα, σως shiso-ponzu

CRAB TARTARE €13  
wasabi flavored crab* meat, tobiko*, yuzu soy sauce
ταρτάρ καβουριού* αρωματισμένο με wasabi, 
αυγά χελιδονόψαρου*, σως yuzu-σόγια

SALMON TARTARE €10
chopped salmon in fried cup, tobiko*, plum-miso sauce
ταρτάρ σολωμoύ σε τηγανιτή φωλιά, αυγά χελιδονόψαρου*,
σως δαμάσκηνο-miso

TUNA TARTARE €10  
chopped greek fresh tuna, tobiko*, avocado, yuzu vinaigrette
ταρτάρ ελληνικού φρέσκου τόνου, αυγά χελιδονόψαρου*, 
αβοκάντο, βινεγκρέτ yuzu

HOT DISHES
 
EXOTIC TIGER SHRIMP €14   
sauteed shrimps* (180gr), spicy truffle sauce
σωταρισμένες γαρίδες* (180γρ), ελαφρώς πικάντικη σως τρούφας

SEA BASS YUZU MISO €17  
greek fresh organic seabass (180gr), yuzu miso sauce,
served with chard and rice
ελληνικό φρέσκο βιολογικό λαβράκι (180γρ), σως yuzu-miso,
συνοδεύεται με σέσκουλα και ρύζι

CHICKEN TERIYAKI €12 ** 
marinated chicken thigh (180gr), teriyaki sauce
μπούτι μαριναρισμένου κοτόπουλου (180γρ), σως τεριγιάκι

CHICKEN MISO YAKI €12 **
marinated chicken thigh (180gr)
sauce choice: pistachio-miso or spicy toban-miso  
μπούτι μαριναρισμένου κοτόπουλου (180γρ) 
επιλογή σως: φυστίκι-miso ή καυτερή toban-miso  

SALMON TERIYAKI €14 **
marinated salmon (180gr), teriyaki sauce 
φιλέτο μαριναρισμένου σολωμού (180γρ), σως τεριγιάκι

ALASKAN BLACK COD MISO YAKI €28
marinated black cod* (180gr), sweet miso sauce
μαριναρισμένος βακαλάος* (180γρ), γλυκιά σως miso

BEEF MISO YAKI €20  
black angus rib eye (160gr), lime miso sauce
μοσχαρίσιο black angus rib eye (160γρ), σως λάιμ-miso

RIB EYE STEAK €28
black angus rib eye (160gr), balsamic soy sauce
μοσχαρίσιο black angus rib eye (160γρ), σως μπαλσάμικο-σόγια

** choice of rice or sautéed vegetables or asian nappa cabbage
επιλογή συνοδευτικού: ρύζι ή λαχανικά ή ασιατικό λάχανο nappa

RAMEN NOODLES (Seasonal Specials)

TOKYO CLASSIC RAMEN €13  
house-made noodles in soy flavored soup,
Tokyo-style toppings
σπιτικά χειροποίητα noodles σε σούπα αρωματισμένη
με σόγια και παραδοσιακά υλικά σε Ιαπωνικό στυλ

GAKU CURRY RAMEN €13  
house-made noodles in curry soup, Tokyo-style toppings
σπιτικά χειροποίητα noodles σε σούπα κάρυ και 
παραδoσιακά υλικά σε Ιαπωνικό στυλ

GAKU COLD SEAFOOD RAMEN €13
house-made noodles in yuzu sesame soy soup,
assorted seafood and vegetables
σπιτικά χειροποίητα noodles σε σούπα αρωματισμένη
με yuzu-σόγια, ανάμεικτα θαλασσινά και λαχανικά

EXTRAS
cooked white rice / λευκό ρύζι ατμού €2,5
sautéed vegetables / σωταρισμένα λαχανικά €2,5
asian nappa cabbage / ασιατικό λάχανο nappa €2,5

K A K U N I  €11
12-hour slow cooked pancetta (220gr)
with sweet soy sauce
πανσέτα (220γρ) σιγομαγειρεμένη 12 ώρες
με γλυκιά σως σόγιας
 
T O N K AT S U €13
panko fried pork (100gr) with wasabi potato 
puree, yuzu cherry tomatoes & tonkatsu sauce
χοιρινό (100γρ) τηγανισμένο σε panko, πουρέ 
πατάτας με wasabi, σως yuzu τοματίνια & tonkatsu

YA K I T O R I  €6
skewered chicken thigh (120gr) with Japanese 
barbeque sauce
κοτόπουλο μπούτι (120γρ) σε καλαμάκι
με παραδοσιακή Ιαπωνική μπάρμπεκιου σως

K U S H I - S A L M O N  €7
skewered salmon (120gr) with Japanese
barbeque sauce
σολωμός (120γρ) σε καλαμάκι
με παραδοσιακή Ιαπωνική μπάρμπεκιου σως

R O B ATA  P L AT E S

W H O L E  F I S H  €17    
greek fresh white fish (150g), grated daikon, scallion, shiso mint
sauce ελληνικό φρέσκο λευκό ψάρι (150g), ρέβα, φρέσκο 
κρεμμύδι, σως shiso-μέντα 

R I B  E Y E  S T E A K  €28
“24-day” dry-aged french ribeye charolais (160g), shimeji
mushroom, grated daikon, scallion, baby lettuce, wasabi truffle
ponzu sauce γαλλικό ribeye charolais ωρίμανσης 24 ημερών,
ασιατικό μανιτάρι, ρέβα, φρέσκο κρεμμύδι, μαρούλι, σως wasabi
truffle ponzu

WA G Y U  €45
wagyu beef (120g), premium wasabi, ponzu sauce
μοσχάρι wagyu (120g), premium wasabi, σως ponzu

WA G Y U  N I G I R I  ( 2  p i e c e s )  €7
robata grilled wagyu beef nigiri, miso sauce nigiri
από μοσχάρι
wagyu στη robata, σως miso

* Weekdays from 7PM
Fr-Sat-Sun All Day

gluten free | χωρίς γλουτένη

vegetarian | χορτοφαγικό

* frozen | προϊόνmoderately spicy | ελαφρώς πικάντικο

spicy | πικάντικο

very spicy | πολύ πικάντικο



NIGIRI / SASHIMI
(2pcs / 2κομ.)  

SEA BASS €5 
greek fresh organic sea bass
ελληνικό φρέσκο βιολογικό 
λαβράκι

FAGRI €6  
greek fresh sea bream
ελληνικό φρέσκο φαγκρί

BARBOUNI €7 
greek fresh red mullet cured 
with salt & vinegar
ελληνικό φρέσκο μπαρμπούνι 
μαριναρισμένο σε αλάτι & ξύδι

SWORDFISH €7  
greek fresh swordfish
ελληνικός φρέσκος ξιφίας

ROFOS €7  
greek fresh grouper
ελληνικός φρέσκος ροφός

IKA €5 
blanched greek fresh squid
ελληνικό φρέσκο καλαμάρι
ελαφρώς βρασμένο 

UNAGI €6 
greek fresh grilled water eel
ελληνικό φρέσκο ψητό χέλι

SCALLOPS €13  
χτένια

TUNA €5 
greek fresh tuna
ελληνικός φρέσκος τόνος 

TORO | O-TORO €7 
fatty part of greek fresh tuna
παχύ κομμάτι ελληνικού 
φρέσκου τόνου

SALMON €5 
σολωμός   

HAMACHI €6 
yellowtail*
μαγιάτικο*   

OCTOPUS €4 
boiled octopus*
βρασμένο χταπόδι*

EBI €5 
boiled shrimp*
βρασμένη γαρίδα*   

AMA-EBI €5 
raw sweet shrimp*
ωμή γλυκιά γαρίδα*

TAMAGO €5
ginza style egg omelette
made with white fish & shrimp
παραδοσιακή ιαπωνική ομελέτα 
με λευκό ψάρι & γαρίδα

YUZU SHISO WHITE FISH €7
marinated greek fresh white fish, shiso, wasabi
μαριναρισμένο ελληνικό φρέσκο λευκό ψάρι, shiso, wasabi

NEGI - HAMA €7
hamachi*, scallion, wasabi
μαγιάτικο*, φρέσκο κρεμμυδάκι, wasabi

TUNA AVOCADO €5  
greek fresh tuna, avocado, wasabi
ελληνικός φρέσκος τόνος, αβοκάντο, wasabi

UNAGI AVOCADO €5     
greek fresh grilled water eel, avocado, unagi sauce
ελληνικό φρέσκο ψητό χέλι, αβοκάντο, σως unagi

SPICY TUNA €5   
greek fresh tuna, cucumber, spicy mayo
ελληνικός φρέσκος τόνος, αγγούρι, πικάντικη μαγιονέζα

SPICY SALMON €5   
salmon, avocado, spicy mayo
σολωμός, αβοκάντο, πικάντικη μαγιονέζα

SALMON AVOCADO €5  
salmon, avocado, wasabi
σολωμός, αβοκάντο, wasabi

SPICY SALMON TERIYAKI €10   
spicy salmon roll, avocado, topped
with teriyaki salmon sashimi
πικάντικο roll σολωμoύ, αβοκάντο,
sashimi σολωμού τεριγιάκι

SPICY HAMACHI TERIYAKI €13   
spicy hamachi* roll, topped with
teriyaki hamachi* sashimi 
πικάντικο roll μαγιάτικου*,
sashimi μαγιάτικου* τεριγιάκι

EBI TEMPURA SALMON TERIYAKI €13
shrimp* tempura roll, topped with teriyaki
salmon sashimi
γαρίδα* tempura roll, sashimi
σολωμού τεριγιάκι

EBI TEMPURA HAMACHI TERIYAKI €14
shrimp* tempura roll, topped with teriyaki
hamachi* sashimi
γαρίδα* tempura roll, sashimi μαγιάτικου*
τεριγιάκι

CALIFORNIA €9
wasabi flavored crab* meat, avocado,
cucumber, wasabi tobiko*
καβούρι* αρωματισμένο με wasabi, αβοκάντο,
αγγούρι, wasabi αυγά χελιδονόψαρου*

RAINBOW €9
cucumber, avocado, topped with sashimi slices
αγγούρι, αβοκάντο, ανάμεικτα sashimi ψαριών

SHRIMP TEMPURA €10
shrimp* tempura, iceberg, chili mayo
γαρίδα* tempura, iceberg, τσίλι-μαγιονέζα

UNAGI TEMPURA €9
greek fresh grilled water eel tempura, 
philadelphia, cucumber, unagi sauce
ελληνικό φρέσκο ψητό χέλι tempura, 
philadelphia, αγγούρι, σως unagi

WHITE FISH TEMPURA €8
greek fresh white fish tempura, cucumber,
tare sauce
ελληνικό φρέσκο λευκό ψάρι tempura,
αγγούρι, σως tare

VEGETABLE TEMPURA €6
assorted vegetables tempura, chili mayo
ανάμεικτα λαχανικά tempura, μαγιονέζα τσίλι

SALMON TEMPURA €8 
salmon tempura, avocado, chili mayo
σολωμός tempura, αβοκάντο, τσίλι-μαγιονέζα

SPICY HAMACHI €10   
hamachi*, scallion, spicy mayo
μαγιάτικο*, φρέσκο κρεμμυδάκι,
πικάντικη μαγιονέζα

SPICY TUNA €8   
greek fresh tuna, cucumber, spicy mayo
ελληνικός φρέσκος τόνος, αγγούρι,
πικάντικη μαγιονέζα

SPICY SALMON €8   
salmon, avocado, spicy mayo
σολωμός, αβοκάντο, πικάντικη μαγιονέζα

TUNA EXTREME €12    
spicy tuna roll, topped with tuna slices, 
extreme sauce
πικάντικο roll τόνου, sashimi τόνου,
extreme σως

SALMON EXTREME €12     
spicy salmon roll, topped with salmon
slices, extreme sauce
πικάντικο roll σολωμoύ, sashimi σολωμού, 
extreme σως

TORO AVOCADO €12  
greek fresh toro, avocado, wasabi
ελληνικό φρέσκο toro, αβοκάντο, wasabi

TUNA AVOCADO €8  
greek fresh tuna, avocado, wasabi
ελληνικός φρέσκος τόνος, αβοκάντο, wasabi

UNAGI AVOCADO €9
greek fresh grilled water eel, avocado,
unagi sauce
ελληνικό φρέσκο ψητό χέλι, αβοκάντο,
σως unagi

SALMON AVOCADO €8  
salmon, avocado, wasabi
σολωμός, αβοκάντο, wasabi

VEGETABLE MAKI €6   
assorted vegetables, wasabi
ανάμεικτα λαχανικά, wasabi

YUZU-SHISO WHITE FISH €8
marinated greek fresh white fish, shiso,
sesame seeds, wasabi
μαριναρισμένο ελληνικό φρέσκο λευκό ψάρι, 
shiso, σουσάμι, wasabi

UNA-Q €7
greek fresh grilled water eel, cucumber, 
wasabi
ελληνικό φρέσκο ψητό χέλι, αγγούρι, wasabi

TEKKA €7  
greek fresh tuna, wasabi
ελληνικός φρέσκος τόνος, wasabi

SALMON €7  
salmon, wasabi
σολωμός, wasabi

NEGI - TORO €8  
greek fresh toro, scallion, wasabi
ελληνικό φρέσκο toro, φρέσκο 
κρεμμυδάκι, wasabi

NEGI - HAMA €8  
hamachi*, scallion, wasabi
μαγιάτικο*, φρέσκο κρεμμυδάκι, 
wasabi

KAPPA €4   
cucumber, wasabi
αγγούρι, wasabi

AVOCADO €4   
avocado, wasabi
αβοκάντο, wasabi

RIKYU €10
marinated greek organic sea bass, cucumber,
matcha mayo, wasabi tobiko*, roasted almonds
ελληνικό φρέσκο μαριναρισμένο λαβράκι, αγγούρι,
μαγιονέζα matcha, wasabi αυγά χελιδονόψαρου*, 
καβουρδισμένα αμύγδαλα

DYNAMITE (5 pcs) €12
shrimp* tempura topped with greek fresh grilled water eel, 
masago*
γαρίδα* tempura, sashimi από ελληνικό φρέσκο ψητό χέλι,
αυγά καπελάνου*

FRIED CRAB ROLL (6 pcs) €13
panko-fried hosomaki roll of wasabi flavored crab* meat, ikura* 
hosomaki καβουριού* αρωματισμένο με wasabi, τηγανισμένο 
σε panko, αυγά σολωμού*

RAINBOW CALIFORNIA €13
california roll topped with sashimi slices
california roll, ανάμεικτα sashimi ψαριών

SPICY CALIFORNIA €12  
spicy mayo flavored crab* meat, cucumber, avocado, 
asparagus, chili mayo
καβούρι* αρωματισμένο με πικάντικη μαγιονέζα, αγγούρι, 
αβοκάντο, σπαράγγι, μαγιονέζα τσίλι

YUZU KOUKAKU €14
raw sweet shrimps*, wasabi flavored crab* meat,
topped with ebi sashimi, yuzu-cherry tomato sauce
ωμή γλυκιά γαρίδα*, καβούρι* αρωματισμένο με wasabi,
sashimi γαρίδας*,  σως yuzu-τοματίνια

UNA TAMA €13
greek fresh water eel, tamago, cucumber, unagi sauce
ελληνικό φρέσκο ψητό χέλι, παραδοσιακή ιαπωνική ομελέτα
με λευκό ψάρι & γαρίδα, αγγούρι, σως unagi

TORO SHOUGA €13
greek fresh grilled toro, onion, house-made mustard,
ginger sauce
ελληνικό φρέσκο ψητό toro, κρεμμύδι, σπιτική μουστάρδα,
σως πιπερόριζας

NARUTO (5 pcs) €13
roll wrapped with cucumber, wasabi flavored crab* meat,
greek fresh water eel, shrimp*, avocado
ρολό τυλιγμένο με αγγούρι, καβούρι* αρωματισμένο
με wasabi, ελληνικό φρέσκο ψητό χέλι, γαρίδα*, αβοκάντο

CURRY SHRIMP TEMPURA €10   
shrimp* tempura roll, curry sauce
roll γαρίδας* tempura, σως κάρυ

SOFT SHELL CRAB (5 pcs) €13
deep fried soft shell crab*, masago*, chives, tonkatsu sauce
τηγανισμένο καβούρι*, αυγά καπελάνου*, σχοινόπρασο,
σως tonkatsu

BAKUDAN €10      
salmon, avocado, shichimi, wasabi tobiko*, chili pepper mayo
σολωμός, αβοκάντο, ιαπωνικά πικάντικα καρυκεύματα, wasabi 
αυγά χελιδονόψαρου*, μαγιονέζα από πιπεριά τσίλι

CRUNCHY ARARE ROLLS (8 pcs / 8 κομ.)
rolls topped with Gaku house-made original crunchy arare
rolls με σπιτικό τραγανιστό topping

crunchy arare california €10
crunchy arare salmon or tuna avocado €9
crunchy arare spicy salmon or spicy tuna €9   
crunchy arare shrimp tempura €11

CHEF’S SPECIAL ROLLS TEMAKI (1pc / 1κομ.)

GUNKAN (2pcs / 2κομ.)
 
UNI €15  
greek fresh sea urchin
ελληνικός φρέσκος αχινός

IKURA €10
marinated salmon roe*
μαριναρισμένα αυγά σολωμού*

SPICY SALMON €5           
chopped salmon, spicy mayo
ψιλοκομμένος σολωμός, πικάντικη μαγιονέζα

SPICY TUNA €5      
chopped greek fresh tuna, spicy mayo   
ψιλοκομμένος ελληνικός φρέσκος τόνος,
πικάντικη μαγιονέζα

CRAB €5 
wasabi flavored crab* meat, onion, cucumber
καβούρι* αρωματισμένο με wasabi, κρεμμύδι, αγγούρι

GAKU MOCHI €7 
our own house-made mochi with ice cream
σπιτική παραδοσιακή Ιαπωνική συνταγή με παγωτό

MATCHA CRÈME BRÛLÉE €7
crème brûlée με πράσινο τσάι matcha

KINAKO ICE CREAM €5
vanilla ice cream mixed with roasted soy beans
παγωτό Ιαπωνικής συνταγής με καβουρδισμένα 
φασόλια σόγιας

ICE-CREAM / SORBET €4

DESSERTS

INSIDE-OUT ROLLS (8pcs / 8κομ.)

HOSOMAKI (6pcs / 6κομ.)

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.


