Dinner "Family Style" Option No 1

per person 107.00 €

Minimum of 4 persons

Dinner “Family Style” Option No 2

per person 150.00 €

Minimum of 4 persons

Appetizers

Main courses

Appetizers

Main Dishes

Steamed edamame with sea salt (V)
Edamame ατμού με ανθό αλατιού

Homemade green chicken curry with jasmine rice
Κοτόπουλο με σπιτικό πράσινο curry & ρύζι ατμού

Belon oysters with ponzu sauce
Στρείδια Belon με ponzu sauce

Roasted black cod with miso & truffle sauce
Ψητός μαύρος βακαλάος με miso & τρούφα sauce

Buddha-Bar Beach chicken Salad
Buddha-Bar Beach σαλάτα με κοτόπουλο

Black pepper wok fried beef
Μοσχαράκι τηγανητό στο wok με μαύρο πιπέρι

Shrimp tempura with spicy mayonnaise
Γαρίδα tempura με πικάντικη μαγιονέζα

Half crispy lacquered Peking style duck
Τραγανή πάπια Πεκίνου (μισή)

Spring rolls with sweet & sour passion fruit
sauce (V)
Spring rolls με γλυκόξινη sauce από φρούτα του
πάθους

Thai red curry shrimp with lemongrass rice (S)
Γαρίδες με κόκκινο curry & αρωματισμένο ρύζι με
λεμονόχορτο

Chicken gyoza dumplings with truffle - yuzu ponzu
Dumplings κοτόπουλου με yuzu - ponzu & τρούφα

Grilled Rib-Eye Black Angus with anticucho sauce
Rib-Eye Black Angus με anticucho sauce

Stir-fried long life noodles with vegetables
Νoodles με λαχανικά στο wok

Lobster & shrimp salad with yuzu & soya dressing
Σαλάτα με αστακό, γαρίδα & dressing σόγιας
με yuzu

Chicken gyoza dumplings with yuzu ponzu
and truffle sauce
Dumplings κοτόπουλου με sauce από
yuzu ponzu & τρούφα
Spicy salmon & tuna roll (S)
Ρολάκια πικάντικου σολομού & τόνου

Desserts
Cheesecake with seasonal red fruits
Cheesecake με κόκκινα φρούτα
Profiterole with vanilla ice cream, chocolate crumble
& chocolate sauce with vanilla cream
Profiterole με παγωτό βανίλια, crumble σοκολάτας
& sauce σοκολάτας με κρέμα βανίλιας

Thai fried rice with prawns
Ταϊλανδέζικο τηγανητό ρύζι με γαρίδες

Crab cakes with Asian remoulade sauce
Κροκέτες καβουριού με Ασιατική remoulade sauce

Stir-fried long life noodles with vegetables
Noodles με λαχανικά στο wok
Steamed rice
Ρύζι ατμού
Fried rice
Τηγανητό ρύζι

Deluxe Combo (28 pieces)

Desserts
Cheesecake with seasonal red fruits
Cheesecake με κόκκινα φρούτα εποχής
Profiterole with vanilla ice cream, chocolate crumble & chocolate sauce with vanilla cream
Profiterole με παγωτό βανίλια, κράμπλ σοκολάτας & sauce σοκολάτας με κρέμα βανίλιας

SUSHI EXPERIENCE

INSIDE OUT ROLLS (8 pieces)

NIGIRI SUSHI (per piece) *
Ossetra Caviar
Uni / Sea Urchin
Ikura / Salmon Roe
Unagi / Eel
Ebi / Shrimp
Hamachi / Yellowtail
Sake / Salmon
Suzuki / Sea bass
Maguro / Tuna
Tuna Belly

22.00 €
14.00 €
11.50 €
8.50 €
8.50 €
9.50 €
8.50 €
8.50 €
10.50 €
10.50 €

BUDDHA-BAR BEACH SIGNATURE ROLLS
Buddha-Bar Beach Roll salmon, tuna, crab, shrimp rolled with cucumber (6 pieces)
Strawberry, salmon, shrimp tempura & avocado roll
Dynamite - scallop roll
Lobster roll, mixed vegetables, avocado on top & Santa Marina sauce

29.00 €
29.00 €
29.00 €
35.00 €

MAKI ROLLS (8 pieces)
Salmon avocado
Spicy tuna belly
Sea bass
Kappa maki avocado or cucumber (V)

22.00 €
23.00 €
22.00 €
17.00 €

Rainbow / King crab, salmon, tuna & avocado
California / Avocado & king crab
Dragon Roll / Shrimp tempura & avocado
Salmon Philadelphia
OMG / Shrimp tempura, salmon tataki on top & truffle dressing
Green Fuji / Salmon, avocado, onion & flying fish roe
Spicy Thai Chili Tuna
Spicy Salmon Roll
Photo Maki / Asparagus, mango, cucumber, avocado & crispy onion (V)
Red fire dragon roll / Shrimp, spicy tuna mix, avocado, cucumber & eel sauce
Santa Marina Spicy Salmon with sashimi salmon on top (S)

32.00 €
28.00 €
26.00 €
23.00 €
30.00 €
26.00 €
23.00 €
22.00 €
23.00 €
28.00 €
29.00 €

SASHIMI (4 pieces)
Maguro / Tuna
Tuna Belly
Sake / Salmon
Suzuki / Sea bass
Amberjack / Yellowtail
Sashimi mix (8 pieces)

32.00 €
32.00 €
28.00 €
28.00 €
28.00 €
52.00 €

REGULAR COMBO (20 pieces)

92.00 €

2 pieces nigiri tuna
2 pieces nigiri salmon
4 pieces spicy tuna roll
4 pieces spicy shrimp tempura & avocado
4 pieces sashimi, salmon & tuna
4 pieces spicy salmon roll (S)

DELUXE COMBO (28 pieces)
6 pieces nigiri salmon & tuna
6 pieces sashimi salmon & tuna
4 pieces california roll
4 pieces spicy shrimp tempura & avocado
4 pieces spicy thai Chili tuna
4 pieces Santa Marina spicy salmon

140.00 €

COLD APPETIZERS

HOT APPETIZERS

Yellow tail sashimi with jalapeno dressing
Sashimi από μαγιάτικο με jalapeno dressing

30.00 €

Chili garlic edamame with lemon (V) (S)
Καυτερά edamame με σκόρδο & λεμόνι

12.00 €

Tuna tartar with avocado & red grapefruit
Tartar τόνου με αβοκάντο & κόκκινο grapefruit

36.00 €

Steamed edamame with sea salt
Edamame ατμού με ανθό αλατιού

10.00 €

Buddha-Bar Beach tacos with salmon & avocado
Buddha-Bar Beach tacos με σολομό & αβοκάντο

28.00 €

Tom yam sea food soup
Σούπα με θαλασσινά tom yam

36.00 €

Ceviche sea bass with Aji Amarillo
Sea bass, coriander, red onion, fresh red chili, Tiger’s milk & Aji Amarillo
Ceviche λαβράκι με aji amarillo
λαβράκι, κόλιανδρος, κόκκινο κρεμμύδι, φρέσκο κόκκινο chilli, γάλα Tiger’s

30.00 €

Spring rolls with sweet & sour passion fruit sauce (V)
Spring rolls με γλυκόξινη sauce από φρούτα του πάθους

24.00 €

Grilled asparagus with shiso salsa (S)
Σπαράγγια σχάρας με σάλτσα shiso

20.00 €

Scallop carpaccio with ginger, soya & lime vinaigrette
Carpaccio από χτένια με vinaigrette από ginger, soya & lime

38.00 €

Crab cakes with Asian remoulade sauce
Κροκέτες καβουριού με Ασιάτικη remoulade sauce

40.00 €

Angus beef tataki with truffle - ponzu sauce
Tataki από μοσχάρι Angus με sauce από τρούφα & ponzu

52.00 €

Deep fried calamari with sweet & sour sambal sauce (S)
Τηγανητό καλαμάρι με γλυκόξινη sambal sauce

27.00 €

Shrimp tempura with spicy mayonnaise
Γαρίδα tempura με πικάντικη μαγιονέζα

30.00 €

Chicken satay with peanut sauce & pickled cucumber
Κοτόπουλο satay με sauce από φιστίκια & πίκλες αγγουριού

24.00 €

DUMPLINGS
Chicken gyoza dumplings with truffle - yuzu - ponzu
Dumplings κοτόπουλου με yuzu - ponzu & τρούφα

27.00 €

Prawn dumplings with ginger & lemon grass
Dumplings γαρίδας με τζίντζερ & λεμονόχορτο

30.00 €

SALADS
Buddha-Bar Beach chicken salad
Buddha-Bar Beach σαλάτα με κοτόπουλο

25.00 €

Lobster & shrimp salad with yuzu & soya dressing
Σαλάτα με αστακό και γαρίδα με yuzu & soya dressing

48.00 €

Pomelo & spicy crab salad (S)
Πικάντικη σαλάτα με καβούρι & pomelo

48.00 €

Spicy green papaya salad
Πικάντικη σαλάτα με πράσινη παπάγια

22.00 €

Summer garden salad with miang dressing & toasted coconut
Aνάμεικτη σαλάτα εποχής με dressing ταμάρινδου & chips καρύδας

22.00 €

MAIN DISHES
Homemade green chicken curry with boiled jasmine rice
Κοτόπουλο με σπιτικό πράσινο curry με ρύζι ατμού

SPECIAL CUTS OF MEATS **
29.00 €

Rib-eye Wagyu snake river farm USA (100 gr)
Rib-eye Wagyu snake river farm Αμερικής (100 γρ)

60.00 €

Whole lobster 1 kg with yellow curry sauce & vegetables (for 2 persons)
Αστακός 1 κιλού σε sauce από κίτρινο curry με λαχανικά (για 2 άτομα)

170.00 €

Beef fillet Wagyu snake river farm USA (100 gr)
Μοσχαρίσιο φιλέτο Wagyu snake river farm Αμερικής (100 γρ)

70.00 €

Roasted black cod with miso & truffle sauce
Ψητός μαύρος βακαλάος με miso & τρούφα

54.00 €

Rib-Eye Wagyu kagoshima farm Japan (100 gr)
Rib-Eye Wagyu kagoshima farm Ιαπωνίας (100 γρ)

85.00 €

Thai red curry shrimps with lemongrass rice
Γαρίδες με κόκκινο curry & αρωματισμένο ρύζι με λεμονόχορτο

40.00 €

Beef fillet Wagyu kagoshima farm Japan (100 gr)
Μοσχαρίσιο φιλέτο Wagyu kagoshima farm Ιαπωνίας (100 γρ)

95.00 €

Pan-fried salmon with teriyaki sauce & pickled mango (S)
Σολομός σωτέ με teriyaki sauce & πίκλες από μάνγκο

36.00 €

** UPON AVAILABILITY

Half crispy lacquered Peking style duck (for 2 persons)
Τραγανή πάπια Πεκίνου (για 2 άτομα)

95.00 €

SIDE DISHES

Black pepper wok fried beef with steamed rice
Μοσχαράκι τηγανητό στο wok με μαύρο πιπέρι & ρύζι ατμού

35.00 €

Steamed rice
Ρύζι ατμού

11.00 €

Grilled Rib-Eye Black Angus with anticucho sauce (S)
Rib-Eye Black Angus με anticucho sauce

58.00 €

Thai fried rice with prawns
Ταϊλανδέζικο τηγανητό ρύζι με γαρίδες

16.00 €

Stir-fried chicken with cashews nuts & basil
Κοτόπουλο στο wok με φιστίκια cashews & βασιλικό

29.00 €

Fried rice
Τηγανητό ρύζι

14.00 €

Crispy duck ramen, bok choy, five spices flavored broth
Τραγανή πάπια με bok choy σε ζωμό αρωματισμένο με κινέζικα μπαχαρικά & noodles

38.00 €

Mixed vegetables & wood ear mushrooms with mushroom sauce
Ανάμεικτα λαχανικά με μανιτάρια σε sauce μανιταριών

18.00 €

Grilled veal steak with Asian inspired barbeque sauce
Mοσχαρίσια μπριζόλα γάλακτος στην σχάρα με barbeque sauce

45.00 €

NOODLES
Prawn pad Thai
Pad Thai με γαρίδες

26.00 €

Buddha-Bar Beach noodles with chicken
Buddha-Bar Beach noodles με κοτόπουλο

22.00 €

Stir-fried long life noodles with vegetables
Νoodles με λαχανικά στο wok

18.00 €

DESSERTS
Cheesecake with seasonal red fruits
Cheesecake με κόκκινα φρούτα εποχής
Plum / Jasmine / Matcha
Sushi flavored with jasmine & ginger, tofu cream, plum gel & matcha ice cream
Βανίλια / Γιασεμί / Matcha
Sushi αρωματισμένο με γιασεμί & ginger, tofu κρέμα, ζελέ βανίλιας & παγωτό matcha
Guanaja / Blueberry / Lavender
Guanaja chocolate, crème blueberry & lavender ice cream
Guanaja / Μύρτιλο / Λεβάντα
Σοκολάτα guanaja, κρέμα από μύρτιλο, χώμα σοκολάτας, κομπόστα μύρτιλο & παγωτό λεβάντα
Pavlova
Meringue with ruby chocolate crème, double cream & strawberry ice cream
Pavlova
Μαρέγκα με κρέμα σοκολάτας ruby, διπλή κρέμα & παγωτό φράουλα
Mille-feuille vanilla - mango
Handmade puff pastry with vanilla chantilly & mango with herbs
Mille-feuille βανίλια - μάνγκο
Χειροποίητη σφολιάτα με αφράτη κρέμα βανίλια & μάνγκο με μυρωδικά
Profiterole
filled with vanilla ice cream, chocolate crumble & chocolate sauce
with vanilla cream (for 2 people)
Profiterole
Σου γεμιστά με παγωτό βανίλια, κράμπλ σοκολάτας & sauce σοκολάτας
με κρέμα βανίλιας (για 2 άτομα)

20.00 €

22.00 €

22.00 €

18.00 €

20.00 €

40.00 €

Mochi ice cream (per piece)
Παγωτό Mochi (το κομμάτι)

7.00 €

Ice cream & sorbet (per scoop)
Παγωτό & sorbet (η μπάλα)

7.00 €

Fresh fruit platter
Ποικιλία από φρεσκοκομμένα φρούτα

18.00 €

EXECUTIVE CHEF: STATHIS THERMOS
Please inform our service staff of any food allergies.
Για οποιαδήποτε αλλεργία παρακαλώ απευθυνθείτε στον σερβιτόρο μας.
The dishes signalled in (V) are proposed as vegetarian choices.
Τα πιάτα με το διακριτικό (V) προτείνονται ως χορτοφαγικά.
The dishes signalled in (S) are spicy.
Τα πιάτα με το διακριτικό (S) είναι καυτερά.
Taxes are included.
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις.
All prices are in Euro.
Όλες οι τιμές είναι σε Ευρώ.

