




Smoked wagyu tartare, corn chips, aioli sauce, 48 
quail egg yolk, spring onion, togarashi
καπνιστό kobe wagyu tartare τσιπς καλαμποκιού σάλτσα aioli κρόκος 
αυγού φρέσκο   κρεμμυδάκι togarashi

Roasted blue lobster, cocoa butter, thyme,  45
potato mousse, matcha, purple potato chips 
Ψημένος μπλε αστακός βούτυρο κακάο μους πατάτας
θυμάρι the macha μωβ πατατάκια

Ceviche, leche de tigre, black garlic,  28
cancha corn, coriander 
Ceviche leche de tigre μαύρο σκόρδο καλαμπόκι cancha κόλιανδρος

Naked and raw fish, ikura caviar,  30
Yuzu sauce and basil 
Γυμνό και ωμό ψάρι ikura χαβιάρι σάλτσα yuzu και βασιλικός

Smoked tuna tartare, brown rice, avocado, grapefruit  26

καπνιστός τόνος ταρτάρ καστανό ρύζι αβοκάντο γκρέιπφρουτ

Steamed king crab, mixed salad with feta,  60
Red onion, yuzu sauce, camone tomatoes 
Σαλάτα με καβούρι στον ατμό ανάμεικτη φέτα κόκκινο κρεμμύδι yuzu 
σάλτσα ντομάτες camone

Creations
Δημιουργίες



Mini wagyu burger, bacon,  12
marinated egg yolk, red onion 
Μίνι μπέργκερ από wagyu bacon κρόκος 
αυγού μαριναρισμένο κόκκινο κρεμμύδι

Soy marinated octopus, beets with miso,  24
togarashi, baby potatoes  
Χταποδάκι μαριναρισμένο με παντζάρια σόγιας με miso 
togarashi μικρές πατάτες

Black cod from alaska marinated in miso,  38
variation of vegetables 
μαύρος μπακαλιάρος: μαύρος μπακαλιάρος από την Αλάσκα 
μαριναρισμένος σε παραλλαγή λαχανικών miso

Red prawn udon, crispy asparagus,  32
lemon powder 
udon κόκκινες γαρίδες τραγανά σπαράγγια λεμόνι σε σκόνη 

Scampi rice, glasswort, yuzu, licorice MIN. x2 PEOPLE 28

ρύζι scampi glasswort yuzu γλυκόριζα X 2



Tuna tartare, avocado, teriaky, spicy mayo,  26
tanuki crunch, almonds
ταρτάρ τόνου αβοκάντο teriaky πικάντικο αμύγδαλο maio tanuki 

Salmon tartare, avocado, teriaky,  26
Spicy mayo, tanuki crunch, almonds 
ταρτάρ σολομού αβοκάντο teriaky πικάντικα αμύγδαλα maio tanuki

Amberjack tiradito, aij amarillo, grapefruit, 26 
guacamole, chimichurri sauce 
amberjack aij κίτρινο γκρέιπφρουτ γουακαμόλε chimichurri σάλτσα

Salmon, tuna, sea bass, amberjack, 28
red shrimp tiradito,  ponzu-citrus sauce 
σολομός τόνος λαβράκι amberjack κόκκινη γαρίδα 
ponzu σάλτσα εσπεριδοειδών

Tartare and tiradito
Tartare και tiradito



Moriawase: prawns and vegetables  20

Moriawase: ανάμεικτη τεμπούρα με γαρίδες και λαχανικά

Soft shell crab, tartar sauce   22

καβούρι με μαλακό κέλυφος: σάλτσα ταρτάρ από 
καβούρι με μαλακό κέλυφος

Japanese wagyu,  truffled ponzu sauce  28

Wagyu Ιαπωνική ευγενής σάλτσα ponzu βοδινού με τρούφα

Shrimp, cabbage, sesame oil    20

Eby γαρίδες σησαμέλαιο λάχανο

Tempura
Tempura 

Gyoza
Γκιόζα



Tuna, quail egg, black truffle  11

amberjack leche de tigre μαύρο σκόρδο

Amberjack, leche de tigre, black garlic, cancha corn  10

amberjack leche de tigre μαύρο σκόρδο chancha καλαμπόκι

Wagyu, foiegras, black truffle  12

τρούφα wagyu kobe foiegras

Red shrimp, gold leaf, caviar   12

χαβιάρι με φύλλα χρυσού κόκκινες γαρίδες

Nigiri Special 1 pc per serving
1 τεμ ανά μερίδα



Sake  10

sake

Maguro  12

maguro

Amaebi  12

ama eby

Hotate  10

hotate

Suzuki 9

suzuki

Hamachi  10

χαμάτσι

Nigiri 2 pcs per portion
1 τεμ ανά μερίδα



Royal sashimi set 20 PCS   90

Σετ Royal sashimi 20 τμχ

Beluga caviar 30/50 gr  300/550

χαβιάρι beluga 30/50 gr

Caviar Oscetra 30/50 gr  200/350

χαβιάρι oscetra 30/50 gr

Sashimi
Σασίμι



Sake: seared salmon, scallop, sea urchin, 8 
tobiko, ponzu sauce   
σάκε: ψημένο χτένι σολομού σγουρό tobico ponzu

Wagyu: japanese wagyu, foiegras,  10
Caramelized red onion  
wagyu: Ιαπωνικό μοσχαρίσιο φουέγκρα καραμελωμένο 
κόκκινο κρεμμύδι

Hamachi: amberjack, scampi, caviar    10

hamaki: amberjack scampi χαβιάρι

Gunkan
Gunkan



King crab roll: salmon, courgette blossom tempura,  38
avocado,  king crab, yuzu dressing 
king crab roll σολομός κολοκυθάκι λουλούδι tempura avocado 
dressing γιουζού με καβούρι

Mazara roll: salmon, tuna, cucumber, avocado, 36
burrata, piennolo tomato jam, red prawn tartare 
Mazara ρολό σολομός τόνος αγγούρι αβοκάντο burrata 
μαρμελάδα ντομάτας piennolo ταρτάρ κόκκινης γαρίδας

Scampi roll: amberjack, cucumber, scampi, 38 
caviar, ponzu-citrus sauce 
Scampi roll amberjack αγγούρια scampi χαβιάρι ponzu 
σάλτσα εσπεριδοειδών

Cantabrico roll: prawn tempura,  26
courgette blossom tempura, avocado, 
cantrabrico  anchovies, burrata, dried tomatoes  
Cantabrico ρολό γαρίδες σε λουλούδια κολοκυθιού tempura γαύρος
αβοκάντο της ντομάτας cantrabrico burrata ξερή

Lobster roll: marinated lobster,  45
asparagus tempura, oyster sauce
ρολό αστακός μαριναρισμένος σπαράγγι σε ντρέσινγκ τεμπούρα με 
στρείδια

Uramaki
Ρολό ουραμάκι



Tuna roll: tuna, avocado, cucumber, tobiko, 26 
sesame seeds, tuna tartare, jalapeño 
Ρολό τόνου αβοκάντο αγγούρι tobico σουσάμι τόνος 
ταρτάρ με καρυκεύματα jalapeno

Mango roll: salmon, tuna, asparagus, sea bass, 26
caramelized mango, chives, sesame seeds  
Μάνγκο ρολό σολομός τόνος σπαράγγια λαβράκι 
καραμελωμένο μάνγκο σχοινόπρασο σουσάμι

Soft shell crab: salmon, asparagus, soft shell crab,  26
spicy mayo, avocado, wasabi dressing
Dressing  καβούρι με μαλακό κέλυφος σολομός σπαράγγι με 
μαλακό κέλυφος καβούρι πικάντικο maio avocado wasabi dressing

Chips roll: shrimp tempura, avocado,  24
salmon, potato chips   
ΤΣΙΠ ΡΟΛ Τεμπούρα γαρίδες αβοκάντο πατατάκια σολομού

Golden roll: shrimp tempura, cream cheese, 24
salmon, tanuki crunch
GOLDEN ROLL γαρίδες σε philadelphia salmon tanuki



Salmon teriyaki  24

σολομός teriyaki

Carabineros 70

καραμπινέρος

Langostina 60 

αστακός

Lobster 140

αστακός

Black Angus Tomahawk 1 kg  150

tomahawk black angus 1 κιλό

Black Angus Ribeye 300 gr 42

ribey black angus 300 gr

Black Angus Fillet  48
φιλέτο black angus

Wagyu Kobe  150

wagyu kobe

Robatayaki 
All dishes will be accompanied 
by seasonal vegetables
Robatayaki όλα τα πιάτα θα συνοδεύονται 
από λαχανικά εποχής



Togarashi octopus   22

χταπόδι togarashi

Spring onion yakitori    16

κρεμμύδι yakitori

Robata skewers
Σουβλάκια ρομπάτα



Yuzu delizia   14
νοστιμο γιουζου

Passion fruit, mango, white chocolate cheesecake  14

cheese cake passion fruit and mango

Chocolate tortino and vanilla ice cream      14

παγωτο τορτινο σοκολατα και βανιλια

Dessert
Επιδορπιο



J A P A N   F U S I O N   F E E L

mutamykonos.com    |    @mutamykonos


