Dinner “Family Style”
Appetizers
Tori karaage – marinated and deep fried chicken bites with spicy soy sauce
Μαριναρισμένο και τηγανιτό κοτόπουλο με πικάντικη σάλτσα σόγιας
Fried Calamari - fresh deep-fried calamari with sambal sauce
Τηγανιτό καλαμαράκι με σάλτσα sambal
Vietnamese Spring rolls - sweet & sour passion fruit sauce, vermicelli noodles (V)
Ρολάκια λαχανικών με νούντλς ρυζιού με γλυκόξινη σάλτσα από passion fruit
Nasu dengaku – miso aubergine (V)
Μαριναρισμένες μελιτζάνες με miso και πίκλες από ρέβα

Main Courses
Grilled Salmon fillet - grilled salmon, seasonal vegetables and yuzu emulation sauce
Σολομός σχάρας με λαχανικά εποχής και σάλτσα yuzu emulation
Thai style red curry Shrimp - black tiger shrimps cooked in a red curry and aromatic jasmine rice with lemongrass
Γαρίδες blacktiger μαγειρεμένες σε κόκκινο Κάρι με ρύζι γιασεμιού αρωματισμένο με λεμονόχορτο
Miso truffle Black Cod - caramelizedblackcod, white eggplant & soy beans
Kαραμελωμένος μαύρος μπακαλιάρος με λευκή μελιτζάνα και φασόλια σόγιας
Grilled Chicken leg marinated in honey miso, Peruvian corn and rocoto sauce
Μαριναρισμένο μπούτι κοτόπουλο σε μέλι και miso, καλαμπόκι και σάλτσα rocoto

Sides
Buddha Bar hot Noodles - vegetarian noodles with teriyaki sauce
Νούντλς με λαχανικά και σάλτσα teriyaki
Wok fried rice with vegetables
Τηγανιτό ρύζι με λαχανικά

Dessert
Ginger Cheesecake with seasonal red fruit and coulis
Cheesecake τζίντζερ με κόκκινα φρούτα και σάλτσα από βατόμουρα
Crème brulee- vanilla, licorice, cress seeds, lemongrass and osmosis seasonal fruit
Crème brulee με βανίλια Μαδαγασκάρης , γλυκόριζα,κάρδαμο,lemongrass και φρούτα σε ώσμωση

Appetizers
Tori karaage – marinated and deep fried chicken bites with spicy soy sauce
Μαριναρισμένο και τηγανιτό κοτόπουλο με πικάντικη σάλτσα σόγιας
Fried Calamari - fresh deep-fried calamari with sambal sauce
Τηγανιτό καλαμαράκι μεσάλτσα sambal
Crispy prawns - black tiger prawns tempura and spicy mayo
Γαρίδες black tiger tempura με πικάντικη μαγιονέζα
Vietnamese Spring rolls - sweet & sour passion fruit sauce, vermicelli noodles (V)
Ρολάκια λαχανικών με νούντλς ρυζιού με γλυκόξινη σάλτσα από passion fruit
Nasu dengaku – miso aubergine (V)
Μαριναρισμένες μελιτζάνες με miso και πίκλες από ρέβα
Tuna Tartar - fresh tuna cubes, ponzu sauce, avocado, sweet wasabi sauce and yuzu
gel
Φρέσκος τόνος σε ζωμό dashi, αβοκάντο, ponzu, γλυκό wasabi και gel από yuzu
Duck gyoza with leek and cherry hoi sin sauce – Japanese dumplings with duck
and cherry sauce
Ιαπωνικά πιττάκια ατμού με πάπια και πράσο, συνοδεύεται με σάλτσα από γλυκά
κεράσια
Salmon tataki with spicy and ponzu sauce
Σολομός tataki με μίγμα πιπεριών και σάλτσα εσπεριδοειδών
Black pepper beef bao– sliced beef with mixed bell peppers, ginger, red onion and black
pepper sauce
Ψιλοκομμένο μοσχαρίσιο κρέας με πολύχρωμες πιπεριές και σάλτσα μαύρου
πιπεριού σε ψωμάκια ατμού
Sea bass ceviche –santorinian tomato fondue, coriander oil, tequila and gastrique
sauce
Λαβράκι ceviche με fondue από ντοματινια Σαντορίνης, λάδι κόλιανδρου, τεκίλα και
σάλτσα από λευκό ξύδι και ζάχαρη

Salads
Buddha Bar chicken salad - signature chicken salad with cabbage
Σαλάτα Buddha Bar με μαριναρισμένο κοτόπουλο, λάχανο και διάφορα μυρωδικά
Crispy Crab salad - king crab, avocado, tempura flakes & spicy cream sauce
Τραγανή σαλάτα Καβουριού Αλάσκας, αβοκάντο νυφάδες
τεμπούρας και καυτερή κρεμώδες σάλτσα
Seaweed salad - mix wakame, Julien vegetables, salad dressing & crispy onion
σαλάτα από φύκια - ποικιλία wakame και λαχανικά με σπιτικό dressing και τραγανά
κρεμμύδια
Prawn soba noodles salad - avocado, grapefruit, mint and yuzu
σαλάτα με γαρίδες και soba noodles - αβοκάντο, γκρέιπ φρουτ και yuzu
Salmon and avocado salad - mix salad leaves with salmon nigiri and avocado cubes mixed with wasabi vinegar
Σαλάτα με αβοκάντο, nigiri σολομού και ξιδάτή σάλτσα με αγριοραπανο
Harusame salad - Japanese Vermicelli Salad with julienne ham, cucumber, carrot and wakame seaweed
Σαλάτα με νούντλς ρυζιού, χοιρινό, αγγούρι, καρότο και φύκια wakame

Main Course
Grilled Salmon fillet - grilled salmon, seasonal vegetables and yuzu emulation sauce
Σολομός σχάρας με λαχανικά εποχής και σάλτσα yuzuemulation
Thai style red curry Shrimp - black tiger shrimps cooked in a red curry and aromatic jasmine rice with lemongrass
Γαρίδες blacktiger μαγειρεμένες σε κόκκινο Κάρι με ρύζι γιασεμιού αρωματισμένο με λεμονόχορτο
Miso truffle Black Cod - caramelized black cod, white eggplant & soy beans
Kαραμελωμένος μαύρος μπακαλιάρος με λευκή μελιτζάνα και φασόλια σόγιας
Grilled black Angus rib eye – grilled fillet with sweet potato puree, yakiniku sauce and poached fried egg
Rib eye με πουρέ γλυκοπατάτας, σάλτσα yakiniku και τηγανιτό ποσέ αυγό
Duck breast with ,pumpkin puree, green apple sauce, pistachio cracker
Στήθος πάπιας με πουρέ γλυκιάς κολοκύθας, σάλτσα πράσινου μήλου και κρακερ από φιστίκια
Grilled Chicken leg marinated in honey miso, Peruvian corn and rocoto sauce
Μαριναρισμένο μπούτι κοτόπουλο σε μέλι και miso, καλαμπόκι και σάλτσα rocoto

Sides
Flame Edamame - spicy soy beans
Φασόλια Σόγιας με πιπεριές τσίλι
Edamame - soy beans (V)
Φασόλια Σόγιας
Steamed rice (v)
Ρύζι ατμού
Buddha Bar hot Noodles - vegetarian noodles with teriyaki sauce
Νούντλς με λαχανικά και σάλτσα teriyaki
Wok fried rice with vegetablesΤηγανιτό ρύζι με λαχανικά

Sushi Experience

Special Roll
Katsu Seafood - salmon, tuna, , sea bass, cream cheese, cucumber, Unagi sauce, tobiko, spring onion, spicy mayo
futomaki τεμπούρα με Σολωμό, τόνο, λαβράκι, κρέμα τυριού, καυτερή μαγιονέζα και ιαπωνική
σάλτσα χελιού
Veggie Ikebana - bell peppers, cucumber, avocado, carrot, Romain lettuce(V)
futomaki με πιπεριές, αγγούρι, αβοκάντο, καρότα και μαρούλι
Rainbow roll – prawns tempura, cucumber, avocado, mixsashimi (salmon-tuna-sea bass),lime chili mustard sauce
Γαρίδα τεμπούρα αγγούρι, αβοκάντο, sashimi μιξ (σολομός-τόνος-λαβράκι) και σάλτσα μουστάρδας
Crunchy seared tuna roll – salmon, asparagus, tempura flakes, seared tuna, black garlic, chivies and goma dressing
Σολομός, σπαράγγια, τεμπούρα, τόνος, μαύρο σκόρδο και σχοινοπρασο
California roll – avocado, crab mix, orange mayo, masago, sesame, fried onion
αβοκάντο, καβούρι μιξ, μαγιονέζα πορτοκάλι, σουσάμι, τηγανιτό κρεμμύδι
Magic sea bass roll – marinated sea bass, kamaboko mix, avocado and sesame sauce
Μαριναρισμένο λαβράκι, μίξ kamaboko, αβοκάντο και σάλτσα σουσαμιού
Buddha Bar roll – Salmon, tuna, king crab, sea bass wrap in cucumber with Buddha
Bar sauce
Σολομός, τόνος, καβούρι, λαβράκι τυλιγμένο σε αγγούρι και Buddha Bar sauce

Omakase platter
Chef choice combo 26pcs

Hosomaki Rolls

6 pcs

Shake / Salmon / Σολομός
Maguro / Tuna / Τόνος
Ebi / Prawn / Γαρίδα
Cucumber (v) / Αγγούρι
Avocado (v) / Αβοκάντο

Nigiri

2 pcs

Shake / Salmon / Σολομός
Akami / Tuna fillet

/ Τόνος φιλέτο

Ebi / Prawn / Γαρίδα
Suzuki / Sea bass / Λαυράκι

Sashimi
Shake / Salmon / Σολομός
Akami / Tuna fillet / Τόνος φιλέτο
Suzuki / Sea bass/ Λαβράκι
Sashimi platter - 2 pcs per fish and seaweed salad (6 pcs)
Ποικιλία 6τμχ σε σαλάτα με φύκια

3 pcs / 5 pcs

Dessert
Sesame Chocolate sphere with coconut ice cream
Σφαίρα σοκολάτας με δημητριακά και παγωτό καρύδα
Ginger Cheesecake with seasonal red fruit and coulis
Cheesecake τζίντζερ με κόκκινα φρούτα και σάλτσα από βατόμουρα
Crème brulee- vanilla, licorice, cress seeds, lemongrass and osmosis seasonal fruit
Crème brulee με βανίλια Μαδαγασκάρης , γλυκόριζα,κάρδαμο,lemongrass και φρούτα
σε ώσμοση
Strawberries and cream, garden mint and chocolate soil
Φράουλες με κρέμα βανίλιας, πουρέ μέντας και χώμα σοκολάτας
Selection of freshly cut fruits
Ποικιλία φρούτων εποχής

