THE NOODLE HOUSE
Code
Κωδικός

Description
Περιγραφή

Price (Incl.VAT)
Τιμή (Με ΦΠΑ

SMALL PLATES ‐ ΜΙΚΡΑ ΠΙΑΤΑΚΙΑ
TNH002
TNH003
TNH004
TNH005
TNH006
TNH007
TNH008
TNH009
TNH010

Wasabi prawns with mango salsa (5/8 pcs)
Γαρίδες wasabi απο Sam Leong (5/8 κομ.)
Chicken satay with peanut sauce (3/5 sticks)
Κοτόπουλο σατέι με σώς από φυστίκια (3/5 κομ.)
Crispy duck wontons with plum sauce (3/5 pcs)
Τραγανά wonton πάπιας (3/5 κομ.)
Crispy fried vegetable spring rolls (6/9 pcs)
Τραγανά σπρίνγκ ρόλς με λαχανικά (6/9 κομ.)
Salt and pepper calamari with peanut sauce
Αλατοπιπεράτο καλαμάρι με σώς απο φυστίκια
Steamed edamame with black pepper
Edamame στον ατμό με μαύρο πιπέρι
Prawn crackers
Κράκερ γαρίδας
Teriyaki Salmon fillet with Jasmine Rice
Exotic Combo
(2 pcs breaded shrimp, 2 pcs chicken, 2 pcs baby corn)

5p/€8.90 8p/€12.50
3p/€4.75 5p/€7.20
3p/€5.40 5p/€8.75
6p/€6.00 9p/€8.00
€8.00
€4.50
€2.25
€9.20
€8.10

DIM SUM ‐ ΝΤΙΜ ΣΑΜ
TNH100
TNH101
TNH102

Black scallop and prawn dumplings
Μαύρα χτένια και ζυμαρόπιτες γαρίδας
Crystal shrimp dumplings
Ζυμαρόπιτες γαρίδας
Steamed barbequed pork buns
Ψωμάκια στόν ατμό με χοιρινό barbeque

4 pcs €6.00 / 6 pcs €8.60 / 8 pcs €11.00
4 pcs €6.00 / 6 pcs €8.60 / 8 pcs €11.00
4 pcs €6.00 / 6 pcs €8.60 / 8 pcs €11.00

WET NOODLES & SOUP ‐ ΝΟΥΤΟΛΣ ΚΑΙ ΣΟΥΠΕΣ
TNH200
TNH201

Curry laksa with chicken and prawns
Κάρρυ laksa με κοτόπουλο και γαρίδες
Pork wonton noodle soup
Χοιρινό wonton noodle σούπα με παντσέντα

€6.00
€4.75

WOK FRIED NOODLES ‐ ΝΟΥΤΟΛΣ ΣΕ WOK
TNH300
TNH301
TNH302
TNH303
TNH304
TNH305
TNH306
TNH307
TNH308

TNH400
TNH401

Singapore noodles with chicken and prawns
Νούτολς Σινγκαπούρης με κοτόπουλο και γαρίδες
Char kway teow beef noodles
Char kway teow με βοδινό και νούτολς
Shanghai beef noodles
Βοδινά νούτολς Shanghai
Pad thai with prawns, tofu and ground peanuts
Pad thai με γαρίδες, τοφού και φυστίκια αλεσμένα
Char sui crispy chicken noodles
Τραγανό κοτόπουλο char siu με νούτολς
Char sui pork noodles
Char sui νούτολς με χοιρινό
Kung Pao chicken with egg noodles
Kung Pao κοτόπουλο με νούτολς αυγού
Wok fried noodles with crispy duck
Τηγανητά νούτολς με τραγανή πάπια σε wok
Seafood Pad See Ew
(Flat rice noodles with Prawns, calamari and green beans)
SALADS ‐ ΣΑΛΑΤΕΣ
Crispy duck salad with hoisin dressing
Σαλάτα με τραγανιστή πάπια και hoison σως
Tamarind noodle salad
Tamarind σαλάτα με ζυμαρικά

€12.00
€12.75
€12.75
€12.00
€10.50
€10.50
€10.50
€11.75
€13.95

€8.00
€8.00

HOUSE FAVOURITE ‐ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
Roasted duck - Singapore style with hoisin sauce
Τραγανιστή πάπια - Στύλ Σινγκαπούρης με hoisin σώς
TNH500
TNH501
TNH502

Whole
Ολόκληρη
Half
Μισή
Quarter
Τέταρτο

€35.00
€20.00
€12.00

SPECIALITIES ‐ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ
TNH600
TNH601
TNH602
TNH603

TNH604
TNH605
TNH606
TNH607
TNH608
TNH609
TNH610
TNH611
TNH705

Sweet and sour a.chicken / b.prawns / c.sea bass
a.κοτόπουλο / b.γαρίδες / c.λαβράκι με γλυκόξινη σάλτσα
Thai chicken with cashew nuts
Κοτόπουλο Ταϊλάνδης με cashew nuts
Thai red curry with a.chicken / b.duck
Κόκκινο Thai κάρι με a.κοτόπουλο / b.πάπια
Bamboo shoots, cashew nuts & shitaki mushrooms
a.crispy chicken / b.crispy pork ribs
Βλαστούς μπαμπού, κάσιους και μανιτάρια shitaki
a.τραγανό κοτόπουλο / b.Τραγανά χοιρινά παϊδάκια
Crispy Chicken with plum sauce
Τραγανό κοτόπουλο με σώς απο δαμάσκηνο
Barbecue pork ribs with honey
Χοιρινά παϊδάκια μπάρμπεκιου με μέλι
Singaporean black pepper beef
Βοδινό Σινγκαπούρης με μαύρο πιπέρι
Beef with vegetables and black bean sauce
Βοδινό με λαχανικά και σώς μαύρων φασολιών
Thai green curry with a.vegetables or b.chicken
a. Λαχανικά ή b. κοτόπουλο με πράσινο κάρυ Ταϊλάνδης
Barbeque prawns with honey
Γαρίδες barbeque με μέλι
Steamed Asian sea bass with coriander soya sauce
Ασιατικό λαβράκι στον ατμό με κόλιανδρο και σόγια σώς
Yakitori a. Chicken or b. Prawns
Roasted pork and egg fried rice
Ρύζι τηγανητό με αυγό και χοιρινό

a.€9.00 b.€12.50 c.€12.75
€9.75
a.€10.00 b.€11.25
a.€9.75 b.€9.75

€9.75
€9.75
€13.00
€13.00
a. €7.00 b. €11.50
€12.50
€13.50
a. €9.75 b. €12.50
€10.00

ACCOMPANIMENTS ‐ συνοδευτικά
TNH700
TNH701
TNH702
TNH703
TNH704
TNH706
TNH707

Stir-fried vegetables with oyster sauce & cashew nuts
Ελαφροτηγανισμένα λαχανικά με σάλτσα στρειδιών
Broccoli with vegetarian oyster sauce
Μπρόκολο με χορτοφαγική σάλτσα στρειδιών
Steamed jasmine rice S
Ρύζι τηγανητό με αρωματικό γιασεμί
Wok fried or steamed noodles
Νούτολς, τηγανισμένα σε wok ή στον ατμό
Egg fried rice
Ρύζι τηγανητό με αυγό
Vegetables fried rice
Τηγανητό ρύζι με λαχανικά
Fire walker Rice (spicy)

€7.00
€7.00
€3.00
€4.75
€3.75
€3.75
€4.30

DESSERTS ‐ ΕΠΙ∆ΟΡΠΙΟ
TNH800
TNH801

Chocolate lava cake
Σοκολατένιο λάβα κέϊκ
Homemade Cheesecake
Σπιτικό Τσισκέϊκ

€3.50
€3.50

Sushi menu
TNH900
TNH901
TNH902
TNH903
ΤNH904

California rolls 8pcs
Rolls with tobiko, cream cheese, crab sticks, cucumber topped with
surimi crab & salmon salad
Rainbow 8pcs
Inside out salmon sashimi, mango, avocado.
Drizzled with mango mayonnaise & chilli threads on the top
Tempura rolls 8pcs
Shrimps tempura, cucumber, wasabi mayonnaise & black sesame seeds.
Drizzled with sweet chilli mango salsa
Fried Futo Maki
(6pcs with shrimps, salmon, sweet mayonnaise and sweet chilli sauce)
Vegetarian Futo Maki
(6 pcs homemade pickles, lettuce, avocado, cucumber)

€7.75
€7.75
€7.75
€9.60
€7.50

Sushi Platters
TNH1002
TNH1003
TNH1004
TNH1005

24pcs
California Rolls, Tempura Rolls, Rainbow Rolls
48pcs
California Rolls, Tempura Rolls, Rainbow Rolls
72pcs
California Rolls, Tempura Rolls, Rainbow Rolls
96pcs
California Rolls, Tempura Rolls, Rainbow Rolls

€20.00
€39.00
€60.00
€80.00

