
Please advise us if you have an allergy, and be aware that our kitchen prepares dishes that 
contain nuts. We cannot guarantee that a product has not come into contact with nuts or nut oils. 
Consuming raw eggs or under-cooked beef may increase your risk of food-borne illnesses. Prices 
are in euros and are inclusive of all taxes. The consumer is not obliged to pay if the receipt or invoice 
has not been received. The hotel must issue invoices or receipts for all purchases. Complaint forms 
are available at the entrance door. In charge of market regulations: Mr Theocharis Neofytidis

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλεργίας παρακαλώ ενημερώστε τον σερβιτόρο. Καταναλώνοντας 
ωμά αυγά ή μέτρια ψημένα κρέατα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος δηλητηρίασης. Οι τιμές είναι σε 
ευρώ και περιλαμβάνουν όλους τους φόρους. Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει 
εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη - τιμολόγιο ). Το ξενοδοχείο υποχρεούται 
σε έκδοση λιανικών αποδείξεων. Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε ειδική 
θήκη δίπλα στην έξοδο, για την διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας. Αγορανομικός Υπεύθυνος: 
κος Θεοχάρης Νεοφυτίδης

+30 210 947 1234 | eandoathens.com
Athens Marriott, 385 Syngrou Ave. 17564 Athens, Greece



edamame, kimchi butter 
ΠιΚΑΝΤιΚΑ ΦΑΣΟλιΑ ΣΟγιΑΣ με βΟΥΤΥρΟ & ΚιμΤΣι 

€ 6.5

miso roasted pumpkin gyoza
γΚιΟζΑ με ψηΤη ΚΟλΟΚΥΘΑ & μιΣΟ  

€ 7

duck & spring onion siu mai 
ΣιΟΥ μΑϊ με ΠΑΠιΑ & ΦρεΣΚΟ ΚρεμμΥδι 

€ 8.5 

chiLLi saLt sQuid, adJud 
ΚΑλΑμΑρι με ΚΑΥΤερη ΠιΠεριΑ & ΑΤζΟΥΝΤ ΣΩΣ 

€ 11

Xo scaLLops
ΧΤεΝιΑ με ΚΑΤΑϊΦι & XO ΣΩΣ

€ 9

pork san choi bao
ΧΟιριΝΟ ΣΑΝ ΤΣΟϊ μΠΑΟ 

€ 13.5

praWn dumpLings in master stock
ΝΤΑμΠλιΝγΚΣ γΑριδΑΣ Σε ΑρΩμΑΤιΚΟ ζΩμΟ 

€ 10

Dim Sum

anticucho
PeruvIAN INSPIred JAPANeSe SPICy SAuCe

Daikon
ASIAN rOOT veGeTAble, A lITTle lIke rAdISh

Dim Sum
lITTle PIeCeS deAr TO The heArT

gyoza
TrAdITIONAl JAPANeSe duMPlING, STeAMed & frIed

hoi Sin
SWeeT & SAlTy ChINeSe GlAze

kimchi
SPICy kOreAN PICkled CAbbAGe

nam Jim 
SWeeT & SOur ChIllI SAuCe

miSo
ferMeNTed SOyA beAN PASTe

phaD thai
TrAdITIONAl ThAI rICe NOOdle dISh

po choi
GreeN leAfy veGeTAble

ponzu
CITruS SOy SAuCe

San choi bao
WOk frIed SPICy MeAT rOlled IN leTTuCe WITh NuTS

Siu mai
TrAdITIONAl STeAMed duMPlING

tempura
lIGhT JAPANeSe bATTer

ura maki
INSIde OuT SuShI WITh rICe ON The OuTSIde Of The rOll

waSabi
JAPANeSe hOrSerAdISh (hOT)

yuzu
JAPANeSe CITruS fruIT

xo Sauce
SPICy SeAfOOd reduCTION

aSian fooD gloSSary



saLmon tiradito
ΣΟλΟμΟΣ ΤιρΑΝΤιΤΟ

€ 11

tuna tartare
ΤOΝΟΣ ΤΑρΤΑρ 

€ 13

shitake & rocket ura maki
ΣΟΥΣι ρΟλ με ρΟΚΑ & μΑΝιΤΑριΑ ΣιΤΑΚε 

€ 9

shrimp tempura roLL
ΣΟΥΣι ρΟλ με γΑριδΑ ΤεμΠΟΥρΑ 

€ 12

saLmon & aVocado roLL Wasabi tobiko 
ΣΟΥΣι ρΟλ με ΣΟλΟμΟ, ΑβΟΚΑΝΤΟ & 

ΑΥγΑ ΧελιδΟΝΟψΑρΟΥ
€ 11

spicy tuna roLL
ΣΟΥΣι ρΟλ με ΠιΚΑΝΤιΚΟ ΤΟΝΟ 

€ 11.5

dragon roLL 
ΝΤρΑγΚΟΝ ρΟλ με γΑριδΑ ΤεμΠΟΥρΑ & ΑβΟΚΑΝΤΟ 

€ 15.5

sushi & sashimi boat
SuShI bOAT

for 2 € 27 / for 4 € 48 

SuShi & SaShimi

Lemongrass creme brÛLÉe
Κρεμ μΠρΟΥλε με λεμΟΝΟΧΟρΤΟ 

€ 7

frozen berries,  
hot White chocoLate 

ΠΑγΩμεΝΑ ΦρΟΥΤΑ ΤΟΥ δΑΣΟΥΣ με ΣΩΣ λεΥΚηΣ ΣΟΚΟλΑΤΑΣ 
€ 8

chocoLate pudding, matcha ice cream 
ΣΟΥΦλε ΣΟΚΟλΑΤΑΣ με ΠΑγΩΤΟ ΠρΑΣιΝΟ ΤΣΑϊ 

€10

 ice cream & sorbet seLection  
ΠΑγΩΤΑ & ΣΟρμΠε 
€ 3.00 (per Scoop) 

mochi ice cream 
ΠΑγΩΤΟ μΟΤΣιι 
€ 4 (per piece)

DeSSertS

seasonaL VegetabLe tempura
λΑΧΑΝιΚΑ ΤεμΠΟΥρΑ 

€ 11

rock shrimp tempura, anticucho mayo
γΑριδεΣ ΤεμΠΟΥρΑ με ΑΝΤιΚΟΥΤΣΟ μΑγιΟΝεζΑ 

€ 15

tempura



duck & WatermeLon saLad
ΣΑλΑΤΑ με ΠΑΠιΑ, ΚΑρΠΟΥζι & μΥρΩδιΚΑ 

€ 14
 

thai beef saLad, nam Jim dressing 
ΣΑλΑΤΑ ΤΑϊλΑΝδηΣ με μΟΣΧΑρι & 

ΝΑμ ΤζιΝγΚ ΝΤρεΣιΝγΚ  
€ 14

chopped saLad, sesame & soy 
(add chicken / praWn)

ΑΝΑμειΚΤη ΣΑλΑΤΑ με ΤΑΧιΝι & ΣΟγιΑ 
(ΠρΟΣΘεΣΤε ΚΟΤΟΠΟΥλΟ/γΑριδΑ) 

€ 11 / € 14 / € 16.5

robata saLmon teriyaki
ΣΟλΟμΟΣ ΣΧΑρΑΣ με ΤεριγιΑΚι ΣΩΣ 

€ 20 

beef fiLLet With truffLe teriyaki, carameLized spicy pears 
ΦιλεΤΟ μΟΣΧΑρι με ΣΩΣ ΤεριγιΑΚι, λΑδι ΤρΟΥΦΑΣ & 

ΚΑρΑμελΩμεΝΑ ΑΧλΑδιΑ 
€ 33

bLack pepper beef, asparagus
μΟΣΧΑρι με ΣΑλΤΣΑ ΑΠΟ μΑΥρΟ ΠιΠερι & ΣΠΑρΑγγιΑ  

€ 27

peruVian styLe griLLed chicken
ΠερΟΥβιΑΝΟ kOTOΠΟΥλΟ με ελΑΦρΩΣ ΠιΚΑΝΤιΚη ΣΑλΤΣΑ 

€ 18.5

crispy duck & pancakes
ΤρΑγΑΝη ΠΑΠιΑ    

€ 27 / € 54

bLack cod, sWeet miso
μΑΥρΟΣ μΠΑΚΑλιΑρΟΣ με γλΥΚιΑ μιΣΟ  

€ 39

roasted VegetabLe  green curry
(add chargriLLed chicken)

ΠρΑΣιΝΟ ΚΑρΥ με λΑΧΑΝιΚΑ (ΠρΟΣΘεΣΤε ΚΟΤΟΠΟΥλΟ) 
€ 15 / € 17

e&o phad thai With:
ΤΑϊ  ΝΟΥΝΤλΣ ρΥζιΟΥ Me: 

chicken or pork  kOTOΠΟΥλΟ ή ΧΟιριΝΟ € 16
praWn  γΑριδεΣ € 17

aLL  ΟλΑ € 18

stir-fry noodLes With:
ΝΟΥΝΤλΣ Me:  

beef MOΣΧΑρι € 19
duck ΠΑΠιΑ € 19

steamed Jasmine rice 
ρΥζι ΑΤμΟΥ 

€ 4

egg fried rice
ΤηγΑΝιΤΟ ρΥζι με ΑΥγΟ 

€ 5

asian greens
λΑΧΑΝιΚΑ ΣΤΟΝ ΑΤμΟ

€ 5

roasted cauLifLoWer peanut & sesame
ΚΟΥΝΟΥΠιδι με ΦΥΣΤιΚιΑ & ΣΩΣ ΑΠΟ ΣΟΥΣΑμι 

€ 8

SalaDS bbq & roaStS

SpecialS

SiDeS


