


σούπα µε ψάρι ηµέρας, miso και λαχανικά 8.00€
soup with fish of the day, miso, dashi & vegetables

ανοιξιάτικα ρολά µε λαχανικά και γλυκόξινη σάλτσα 6 τµχ. 8.00€
vegetable spring rolls with sweet & sour sauce 6 pcs

γαρίδα* tempura µε γλυκόξινη σάλτσα 5 τµχ. 10.50€
tempura shrimp* with sweet & sour sauce 5 pcs

φτερούγες κοτόπουλου µε καυτερή γλυκόξινη σάλτσα 6 τµχ. 11.00€
chicken lollipop with spicy sweet & sour sauce 6 pcs   

won ton µε γαρίδα* και καβούρι* 5 τµχ. 11.00€
shrimp* and crab* won ton 5 pcs

ψωµάκι ατµού µε κοτόπουλο, πίκλα αγγούρι και αβοκάντο 2 τµχ. 9.00€
bao bun with chicken, pickle cucumber, shiso, jalapeno sauce 2 pcs 
mash avocado 

ψωµάκι ατµού µε πάπια, πιπεριά και σάλτσα hoisin 2 τµχ. 10.00€
bao bun with duck, pepper, hoisin sauce 2 pcs 
 

σαλάτα µε κινόα, τοµατίνια, αβοκάντο
και σάλτσα µε εσπεριδοειδή                              9.50€
quinoa and mesclun salad with cherry tomato,
avocado and citrus soy sauce  

πράσινη σαλάτα µε κοτόπουλο, αβοκάντο 
και κορεάτικο λάχανο                                      9.50€
green salad, kimchi, chicken, avocado, radish

σαλάτα µε κινέζικη τραγανή πάπια                  11.00€
crispy duck salad  

OΡΕΚΤΙΚΑ/STARTERS
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Hosomaki 6 τµχ./6 pcs

αγγούρι/cucumber 4.70€
αγγουράκι και σουσάµι
cucumber, gari, sesame  

σολοµός/salmon 6.60€
καυτερή σάλτσα και φρέσκο κρεµµυδάκι
shiracha, spring onion, tanouki  

τόνος/tuna 7.10€
καυτερή σάλτσα και φρέσκο κρεµµυδάκι
shiracha, spring onion, tanouki

χέλι/eel 7.90€
ελαφρά ψηµένο
fire cooked eel, tanouki, kabayaki sauce, sansho  

Uramaki

καβούρι*/soft shell crab 5 τµχ. 7.40€
αγγούρι, αβοκάντο 
soft shell crab*, cucumber, avocado, tobiko red, kosho sauce 5 pcs 

φιλαδέλφεια/philadelphia 8 τµχ. 8.80€
σολοµός, αγγούρι, αβοκάντο, τυρί φιλαδέλφεια 
salmon, cucumber, avocado, kampio, philadelphia, 
kabayaki, sansho, tempura crumb 8 pcs  

γαρίδα/shrimp 8 τµχ.  9.20€
πανέ γαρίδα*, αγγούρι, αβοκάντο, µαγιονέζα
panko shrimp*, spicy mayo, cucumber, avocado, tobiko yuzu,
tobiko orange, tempura crumb 8 pcs  

καλιφόρνια/california 8 τµχ. 9.20€
γαρίδα* βρασµένη, αγγούρι, αβοκάντο, µαγιονέζα, σουσάµι 
boiled shrimp*, spicy mayo, cucumber, avocado, sesame,
tobiko orange, tobiko yuzu 8 pcs
  
χέλι-σολοµός/dragon 8 τµχ. 10.80€
αγγούρι, αβοκάντο, µαγιονέζα
eel cooked, flax salmon, cucumber, avocado, spicy mayo, shiso,
kabayaki, ikura, sansho 8 pcs
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σολοµό 3 τµχ./salmon 3 pcs 5.10€
λαβράκι 3 τµχ./sea bass 3 pcs 5.30€
τόνος 3 τµχ./tuna 3 pcs 6.20€
χέλι 3 τµχ./eel 3 pcs 8.50€

ΝΙΓΚΙΡΙ, ΣΑΣΙΜΙ/NIGIRI, SASHIMI  



χοιρινό γλυκόξινο µε πιπεριές 8.80€
sweet & sour pork, peppers

κοτόπουλο teriyaki µε πιπεριές, κρεµµύδι, λάχανο και σουσάµι 11.50€
teriyaki chicken, peppers, onions, sesame, cabbage 

κοτόπουλο satay µε φρέσκα σπαράγγια 11.50€
satay chicken with fresh asparagus   
  
µοσχάρι szechuan µε σόγια, λάχανο, τζίντζερ και καροτάκια 17.00€
szechuan beef, soy sauce, chili garlic, ginger, chives,
cabbage, baby carrot, sisho

φιλέτο µοσχάρι µε κάρυ, λεµονόχορτο, πατάτες νέας γης,
σπαράγγια, φρέσκο κρεµµυδάκι και γάλα καρύδας 19.00€
curry lemongrass beef, baby potatoes, asparagus, 
spring onion, coriander, coconut milk  
 
ρύζι/rice 
ρύζι ατµού  3.50€
steamed rice 

τηγανητό ρύζι µε λαχανικά, αυγό και φρέσκο κρεµµύδι 6.00€
egg fried rice with vegetables and spring onion 

τηγανητό ρύζι µε γαρίδες*, µανιτάρια σιτάκε, πιπεριά τσίλι,
µπρόκολο και αυγό 11.00€
egg fried rice with shrimp*, chili, garlic, herbs, shiitake,
broccoli, egg sesame oil, beni shoga  

νουντλς/noodles 
λαχανικών µε µπρόκολο, πιπεριές, κινέζικο λάχανο και σουσάµι 8.50€
vegetarian, broccoli, peppers, spring onion,
chinese cabbage, onions, sesame 

κοτόπουλο µε πιπεριές, λάχανο, καλαµπόκι, τζίντζερ,
σουσάµι και σάλτσα teriyaki                                         10.50€
chicken, peppers, onion, cabbage, corn,
ginger, teriyaki, sesame 

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ/MAIN COURSES



καπνιστή µελιτζανοσαλάτα µε µαύρο σκόρδο και καρύδια       4.00€
smoked eggplant salad with black garlic and walnuts

τηγανόψωµο µε ζύµη ελαιόλαδου, ψητή φέτα Κεφαλονιάς
και φρέσκια σάλτσα τοµάτας µε ρίγανη   4.00€
fried bread with feta from Kefalonia and tomato sauce with oregano 

γραβιέρα Τήνου tempura µε chutney από πιπεριές Φλωρίνης 5.00€
gruyere cheese from Tinos tempura with chutney from sweet red peppers

κασιώτικα ντολµαδάκια µε γιαούρτι και άνηθο 12.00€
vine leaves stuffed with minced meat and rice, yogurt dill on the side 

 

OΡΕΚΤΙΚΑ- STARTERS 

µε αλάτι Μάνης   3.50€
with salt from Mani

µε γραβιέρα Πάρου   4.50€
with gruyere from Paros

µε κρητική στάκα    5.00€
with staka from Crete

µε σύγκλινο και αυγό    6.00€
with siglino and egg

ΦΡΕΣΚΙΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ - POTATOES



σιταριού 0.80€
wheat

ολικής 0.80€
wholegrain

καλαµποκιού 0.80€
corn

ΠΙΤΑΚΙΑ 2 τμχ. - PITA BREAD 2 pcs
 

στραγγιστό γιαούρτι µε αγουρέλαιο και ξύσµα λεµονιού 2.50€
yoghurt with evoo and lemon zest

πέστο µε φρέσκα µυρωδικά και ελαιόλαδο   3.30€
pesto with fresh herbs and olive oil

καυτερή ψητή τοµάτα και καπνιστή πάπρικα    3.30€
spicy roasted tomato and smoked paprika

αβοκάντο, τοµάτα, λάιµ και κόλιανδρο   3.30€
avocado with tomato, lime and coliander

τζατζίκι µε ψητό σκόρδο    3.50€
yoghurt with roasted garlic

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΣΑΛΤΣΕΣ- HOMEMADE SAUCES



ταµπουλέ µε βιολογικό πλιγούρι,
παντζάρι, ρόδι, µαϊντανό και φρέσκο κρεµµύδι    6.00€
tabbouleh with bio groats, beetroot, pomegranate, parsley
and green onion  

χωριάτικη µε φέτα Κεφαλονιάς και ελαιόλαδο Μάνης    7.20€
greek salad with feta from Kefalonia and olive oil from Mani

κρητική µε τοµατίνια, ξυνοµυζήθρα, κάπαρη, παξιµάδι 
από χαρούπι και αγουρέλαιο 7.20€
cretan salad with cherry tomatoes, myzithra cheese, 
capers, carob rusk and evoo  

βιολογική µε µαρούλια, πράσινο µήλο, αβοκάντο, 
κράνµπερι, σπαράγγια, κολοκυθόσπορο 
και σάλτσα από δυόσµο και λευκό βαλσάµικο     7.50€
organic lettuce with green apple, avocado, cranberries, asparagus, 
pumpkin seeds and dressing with white balsamic and mint  

µαύρες φακές µε κόκκινη κινόα, γλυκοπατάτα,
αµάρανθο, φαγόπυρο, κράνα, ενταµάµε, αντίβ
και σάλτσα µε κεφίρ, κίτρο και µέλι λεβάντας 7.50€
black lentils with red quinoa, sweet potato, amaranth, 
buckwheat, crena, edamame, andive with kefir, 
citron and levander honey dressing 

ρόκα µε ψητό κοτόπουλο, τοµατίνια, ψητά µανιτάρια, 
γραβιέρα, κρουτόν από κουλούρι, θυµάρι, 
σινάπι και παλαιωµένο βαλσάµικο     8.00€
rocket with roasted chicken, cherry tomatoes, grilled mushrooms, 
gruyere, croutons, thyme, mustard seed and aged balsamico vinegar

ΣΑΛΑΤΕΣ- SALADS

σουβλάκια µε ψητά λαχανικά και πέστο βασιλικού, 3 τµχ.  6.00€
grilled vegetables with basil pesto, 3 pcs 

µπιφτέκια λαχανικών µε κάρυ, 3 τµχ.  6.00€
vegetables patty with curry, 3 pcs 

φαλάφελ παντζαριού µε χούµους και ταχίνι, 3 τµχ.  6.50€
beetroot falafel with hummus and tahini, 3 pcs

συνοδεύονται µε πιτούλες, ταµπουλέ και επιλογή 
από τις χειροποίητες σάλτσες µας 
served with pita bread, sauce and tabbouleh

VEGETARIAN-VEGAN



καλαµάκι χοιρινό, 3 τµχ.   8.00€
pork, 3 pcs

καλαµάκι κοτόπουλο, 3 τµχ.   8.50€
chicken, 3 pcs

καλαµάκι µοσχαρίσιο από κρέας γάλακτος 
ελληνικής εκτροφής, 3 τµχ.  11.50€
beef, 3 pcs

γύρος χοιρινός    9.50€
gyros pork

γύρος κοτόπουλο   9.50€
gyros chicken

µπριζολάκια λαιµού από ελληνικό χοιρινό 250 γρ.  8.00€
pork steak 

βιολογικά µοσχαρίσια µπιφτέκια µε chutney ντοµάτας   9.50€
beef patty with tomato chutney 

µπιφτέκια γαλοπούλας   9.00€
turkey patty

συνοδεύονται µε τοµάτα, κρεµµύδι, φρέσκιες τηγανητές πατάτες, πιτούλες 
και σάλτσα της επιλογής σας
served with tomato, onion, french fries, pita bread and homemade sauce 

 

ΜΕΡΙΔΕΣ - MEAL  



καλαµάκι χοιρινό    2.00€
pork

καλαµάκι κοτόπουλο φιλέτο  2.20€
chicken

καλαµάκι µοσχαρίσιο από κρέας ελληνικής εκτροφής 3.50€
beef

ΣΤΗ ΣΧΑΡΑ (τμχ.)- GRILLED (pcs)

γύρος χοιρινός    3.00€
gyros pork

γύρος κοτόπουλο  3.00€
gyros chicken

καλαµάκι χοιρινό    3.00€
pork

καλαµάκι κοτόπουλο φιλέτο  3.00€
chicken

καλαµάκι από µοσχάρι γάλακτος 4.00€
beef

συνοδεύονται µε τοµάτα, κρεµµύδι, µαϊντανό και σάλτσα της επιλογής σας
served with tomato, onion, parsley and homemade sauce 

ΤΥΛΙΧΤΑ - PITA WRAPS



Coca cola/light/zero/stevia 330ml  1.50€
Fanta µε ή χωρίς ανθρακικό 330ml 1.50€
Sprite 330ml 1.50€
Σουρωτή 330ml 1.50€
Nερό 500ml  0.50€
Nερό 1,5l  1.00€
Ξινό νερό 250ml   2.00€
Mastiqua 330ml  2.20€

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΠΟΤΑ 

KΡΑΣΙ-WINE
Ορεινός ήλιος 187ml λευκό 4.50€
Oρεινός ήλιος 187ml κόκκινο 4.50€
Ορεινός ήλιος 187ml ροζέ 4.50€
 
ΣΑΚΕ-SAKE
Nishiki ozeki 330ml 14.50€

ΜΠΥΡΕΣ-BEERS
Fix lager 330ml 2.00€
Fix Dark 330ml     3.00€
Fix Άνευ 330ml  2.00€
Νήσος pilsner 330ml 3.00€
Aλφα lager 330ml 2.00€
Βεργίνα lager 330ml 3.00€
Saporo lager 330ml 6.00€
Asahi lager 330ml 6.00€

Για την προετοιµασία του φαγητού χρησιµοποιούµε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Για την προετοιµασία τηγανητών παρασκευών, 
χρησιµοποιείται ηλιέλαιο. Όλα τα προϊόντα µας παρασκευάζονται από τα πιο φρέσκα υλικά, ανάλογα µε την εποχή και τη διαθεσι-
µότητα. *Κατεψυγµένο προϊόν. Σε περίπτωση αλλεργίας ή δυσανεξίας ενηµερώστε µας άµεσα. 
Ο καταναλωτής (πελάτης) δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόµιµο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιµολόγιο). 
Οι τιµές συµπεριλαµβάνουν ΦΠΑ, δηµοτικό φόρο και µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Αγορανοµικός υπεύθυνος: Παπαγεωργίου Γεώργιος. H επιχείρηση είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 22000, ISO 9001

For the food preparation, extra virgin olive oil is used. Sunflower oil is used for the fried food preparation. All our products are 
made from the freshest ingredients, depending upon season and availability. *Frozen product. In case of allergy or intolerance, 
please inform us.Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (receipt-invoice). Prices are 
inclusive of VAT, municipal tax and can change without any further notice.
Person in charge in case of market inspection: Papageorgiou George
ISO 22000, ISO 9001

Ωράριο λειτουργίας: Καθηµερινά 12:00 µε 24:00
Τηλ. για παραγγελίες 210-35 00050
Online menu www.ecali-club.gr/gastronomy
∆ιεύθυνση: Λόφου 15, Εκάλη 

Opening Hours: Monday-Sunday 12.00-24.00
Order: 210-35 00050

Online menu: www.ecali-club.gr/gastronomy
Address: Lofou 15, Ecali


