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VALENTINE’S MENU



023. Chicken Noodles & Vegetables          €9.10

 Noodles with chicken, bell pepper, carrot, Chinese

 cabbage, mixed vegetables and soya sauce

 Νούντλς με κοτόπουλο, πιπεριά, καρότο, κινέζικο
 κραμπί, ανάμεικτα φύλλα μαρουλιού και σόγια

025. Vegetable Noodles            €8.30

 Noodles with bell pepper, carrot, cabbage, mixed

 vegetables, bean sprouts and soya sauce

 Νούντλς με πιπεριά, καρότο, κραμπί, ανάμεικτα φύλλα
 μαρουλιού, φύτρες φασολιών και σόγια

NOODLES / NΟΥΝΤΛΣ

029. Sweet & Sour Chicken           €9.70

 Chicken with bell pepper, onion and pineapple

 Κοτόπουλο με πιπεριά, κρεμμύδι και ανανά

070. Beer Pork Strips            €9.30

 Pork strips cooked in beer, sweet and sour sauce

 and sesame seeds / Χοιρινό σε μπύρα και γλυκόξινη
 σάλτσα με σησάμι

SWEET & SOUR / ΓΛΥΚΟΞΙΝΟ

072. Beef Black Bean Sauce         €11.90

 Beef with bell pepper, carrot, onion, baby corn and

 black bean sauce / Βοδινό με πιπεριά, καρότο, κρεμμύδι,
 μικρό καλαμπόκι και σάλτσα με μαύρα φασόλια

076. Crispy Beef in Chili Sauce         €11.90

 Crispy beef with bamboo shoots, carrot, bell pepper and chili

 Τραγανό Βοδινό με μπαμπού, καρότο, πιπεριά και τσίλι

BEEF / ΒΟΔΙΝΟ

095. House Special Mixed Vegetables          €7.50

 Broccoli, bell pepper, carrot, onion, bamboo shoots,

 baby corn and garlic. Choose with cashew nuts or

 chili sauce or curry sauce or sweet and sour sauce

 Μπρόκολο, πράσινη πιπεριά, καρότο, κρεμμύδι,
 μπαμπού, μικρό καλαμπόκι και σκόρδο. Επιλέξτε με
 κάσιους ή σάλτσα τσίλι ή σάλτσα κάρι ή γλυκόξινη σάλτσα

VEGETABLES / ΛΑΧΑΝΙΚΑ

LIMITED SELECTIONS ON OUR A LA CARTE JAPANESE CUISINE

NIGIRI / ΝΙΓΚΙΡΙ

A01. Salmon           €4.50

 Salmon / Σολομός 

A05. Tuna            €4.90

 Τuna / Τόνος

Finely prepared sushi rice with topping. Served in 2 pieces

Ρύζι σούσι με υλικό στο πάνω μέρος. Σερβίρεται σε 2 κομμάτια

VIP List

D02. Wakame Salad          €8.60

 Salad with seaweed and vegetables

 Σαλάτα με φύκια και λαχανικά

D05. Sashimi Fusion Salad        €13.60

 Salmon, tuna, prawn tempura, vegetables, sauce

 Σαλάτα με σολομό, τόνο, γαρίδα τεμπούρα, λαχανικά
 και σάλτσα

Appetizers and Salads / Ορεκτικά και Σαλάτες

LIMITED SELECTIONS ON OUR A LA CARTE CHINESE CUISINE

034. Chicken Curry            €9.70

 Chicken curry with bell pepper, carrot and onion

 Κοτόπουλο κάρι με πιπεριά, καρότο και κρεμμύδι

056. Chicken Cashewnuts           €9.70

 Chicken with cashew nuts, cucumber, carrot and onion

 and Asian sauce / Κοτόπουλο με κάσιους, αγγουράκι, καρότο
 και κρεμμύδι και ασιατική σάλτσα

CHICKEN / ΚΟΤOΠΟΥΛΟ

APPETIZERS / ΟΡΕΚΤΙΚΑ
006. Spring Rolls Vegetarian          €6.00

 Spring rolls with carrot, cabbage and coriander and

 sesame oil (4 pcs) / Ρολά από φύλλο με καρότο,
 κραμπί, κόλιανδρο και σησαμέλαιο (4 κομ) 

007. Prawn Crackers           €2.50

 Chips made from starch and prawn

 Τσιπς από άμυλο και γαρίδες

011a. Pork Dumplings (6 pcs)          €7.00

 Dumplings stuffed with minced pork, spring onion, ginger 

 and soy sauce (6 pcs) / Ντάμπλινγκς με γέμιση
         από χοιρινό κιμά, κρεμμυδάκι, τζίντζερ, και σόγια (6 κομ)

013. Prawn Toast (8 pcs)    €8.20

 Prawns pate on toast bread with sesame seeds (8 pcs) / 

         Πατέ από γαρίδες σε καπίρα με σησάμι (8 κομ)

014. Satay Chicken Stick (4 pcs)           €9.00

 Chicken marinated in satay sauce on a stick (4 pcs)

 Κοτόπουλο μαριναρισμένο σε σάλτσα σατέι σε ξυλάκι (4 κομ)

DUCK / ΠΑΠΙΑ
045a. ¼ Crispy Aromatic Peking Duck        €14.00

 Crispy duck with carrot, cucumber, spring onion,

 6 pancakes and hoisin sauce / ¼ τραγανή αρωματική
 πάπια Πεκίνου με καρότο, αγγουράκι, φρέσκο κρεμμυδάκι,
 6 τηγανίτες και σος πάπιας

045b. ½ Crispy Aromatic Peking Duck        €25.50

 Crispy duck with carrot, cucumber, spring onion,

 12 pancakes and hoisin sauce / Μισή τραγανή αρωματική
 πάπια Πεκίνου με καρότο, αγγουράκι, φρέσκο κρεμμυδάκι,
 12 τηγανίτες και σος πάπιας

RICE / ΡΥΖΙ
016. Egg Fried Rice with Vegetables          €5.50

 Fried rice with egg, carrot and cucumber

 Τηγανητό ρύζι με αυγό, καρότο και αγγουράκι

017. Fried Rice with Vegetables          €5.50

 Fried rice with sweet corn, carrot and cucumber

 Τηγανητό ρύζι με καλαμπόκι, καρότο και αγγουράκι

018. Steamed Rice            €4.50

 Steamed Rice

 Ρύζι ατμού

019. Fried Rice Macau Style           €5.90

 Fried rice with egg, bacon, spring onion and soya

 sauce / Τηγανητό ρύζι Μακάο με αυγό, μπέικον,
 φρέσκο κρεμμυδάκι και σόγια

ΜΑΚΙ / ΜΑΚΙ

SB01. Soy Maki Salmon Philadelphia €9.20

 Salmon, avocado and Philadelphia cheese. Choose to

 make it spicy / Σολομός, αβοκάντο και τυρί Φιλαδέλφεια.
 Eπιλογή για καυτερό

B06. Prawn Tempura           €8.70

 Tempura Prawn, Japanese mayonnaise, tempura flakes

 Γαρίδα τεμπούρα, γιαπωνέζικη μαγιονέζα, νιφάδες τεμπούρα

SB07. Soy Vegetarian     €6.90

 Avocado, cucumber, sweet corn, carrot

 Aβοκάντο, αγγουράκι, καλαμπόκι, καρότο

Seaweed roll filled with rice and other fillings. Served in 6 pieces

Ρολό από φύκια με ρύζι και γέμιση. Σερβίρεται σε 6 κομμάτια

084. Prawns Chop Suey         €12.90

 Prawns with bamboo shoots, Chinese mushrooms, bell

 pepper, carrot and onion (8 κομ) / Γαρίδες με μπαμπού,
 κινέζικα μανιτάρια, πιπεριά, καρότο και κρεμμύδια (8 κομ)

SEAFOOD / ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ



SASHIMI / ΣΑΣΙΜΙ
Served in 5 pieces | Σερβίρεται σε 5 κομμάτια

VALENTINE’S SPECIAL

€55.00SET MENU FOR 2 | ΣΕΤ ΜΕΝΟΥ ΓΙΑ 2

CHINESE+JAPANESE SET MENU FOR 2 

ΚΙΝΕΖΙΚΟ+ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΟ ΣΕΤ ΜΕΝΟΥ ΓΙΑ 2
€60.00

VALENTINE’S SPECIALCALIFORNIA ROLLS / ΡΟΛΑ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ
Served in 8 pieces | Σερβίρεται σε 8 κομμάτια

V01. Valentines Roll         €10.90

 Valentines hibiscus roll with smoked salmon, Philadelphia

 cheese, avocado, mango and cucumber / Καπνιστός Σολομός, 
 τυρί Φιλαδέλφεια, αβοκάντο, μάνγκο, αγγουράκι

E01. California Salmon         €10.20

 Salmon, cucumber, avocado, Japanese mayonnaise,

 flying fish roe / Σολομός, αγγουράκι, αβοκάντο,
 γιαπωνέζικη μαγιονέζα, αυγοτάραχο χελιδονόψαρου

E02. California Avocado          €8.30

 Avocado mix, tobiko wasabi 

         Μείγμα αβοκάντο, χαβιάρι χελιδονόψαρου 

E07. California Tempura Shrimp         €9.90

 Tempura shrimp, crab sauce, avocado and tempura

 flakes / Γαρίδα τεμπούρα, σάλτσα κάβουρα, αβοκάντο
 και νιφάδες τεμπούρα

E08. California Boutique Style        €10.20

 Soft shell crab, mango, cucumber black and white

 sesame seeds and caramelized sauce

 Μαλακό καβούρι, μάνγκο, αγγουράκι, μαύρο και
 άσπρο σησάμι και καραμελωμένη σάλτσα

E11. California Camouflage        €10.20

 Salmon, tuna, ginger, Philadelphia cheese and tobiko

 Σολομός, τόνος, τζίντζερ, τυρί Φιλαδέλφεια και χαβιάρι
 χελιδονόψαρου

F01. Boutique Roll          €11.20

 Salmon, salmon skin, tuna, sea bass, sweet chilli,

 Japanese mayonnaise and tempura flakes

 Σολoμός, δέρμα σολoμού, τόνος, λαυράκι, γλυκό τσίλι,
 γιαπωνέζικη μαγιονέζα και νιφάδες τεμπούρα

F02. Rainbow Roll          €11.20

 Salmon, tuna, sea bass and avocado

 Σολομός, τόνος, λαυράκι και αβοκάντο

F10. Awesome Roll           €9.90

 Τempura prawns marinated in curry, dry salmon,
 avocado, seeds and wasabi flakes / Γαρίδες τεμπούρα
 μαριναρισμένες σε κάρι, αποξηραμένο σολομό,

G02. Salmon          €10.90

 Sashimi Salmon

         Σολομός Σασίμη

G01. Hamachi avocado mousse         €11.90

 Hamachi, Avocado Mousse, hibiscus (8 pcs)

 Μινέρι με μους αβοκάντο και ιβίσκους

PLATTERS | ΠΙΑΤΕΛΕΣ
Valentine’s California Plus Platter     €65.00
V01. Valentines roll (8pcs), F01. Boutique Roll (8 pcs),               

E08. California Boutique Style (8 pcs), E07. California Tempura

Shrimp (8 pcs), Hamachi,avocado mousse, hibiscus,

½ Wakame Salad

+ 1 bottle of Moschofilero Kintonis Winery 

Valentine’s Roll Platter       €77.00
(52pcs / exclusively rolls)

SB01. Soy Salmon (6 pcs), B06. Prawn Tempura (6 pcs),

F10. Awesome Roll (8 pcs), F01. Boutique Roll (8 pcs),

E01. California Salmon (8 pcs), F02. Rainbow Roll (8 pcs), 

VO1. Valentines roll (8 pcs)

+ 1 bottle Moschofilero Kintonis Winery 

006. Spring Rolls Vegetarian
 Spring rolls with carrot, cabbage and coriander and

 sesame oil (2 pcs) / Ρολά από φύλλο με καρότο,
 κραμπί, κόλιανδρο και σησαμέλαιο (2 κομ)

013. Prawns on Toast (4 pcs)
 Prawns pate οn toast bread with sesame seeds
 Πατέ από γαρίδες σε καπίρα με συσάμι (4 κομ)

045a. ¼ Crispy Aromatic Peking Duck
 Crispy duck with carrot, cucumber, spring onion,

 6 pancakes and hoisin sauce / ¼ τραγανή αρωματική
 πάπια Πεκίνου με καρότο, αγγουράκι, φρέσκο κρεμμυδάκι,
 6 τηγανίτες και σος πάπιας

019. Fried Rice Macau Style
 Fried rice with egg, bacon, spring onion and soya

 sauce / Τηγανητό ρύζι Μακάο με αυγό, μπέικον,
 φρέσκο κρεμμυδάκι και σόγια

029. Sweet & Sour Chicken
 Chicken with bell pepper, carrot and pineapple

 Κοτόπουλο με πιπεριά, καρότο, κρεμμύδι και ανανά

056. Chicken Cashwenuts
 Chicken with cashew nuts, cucumber, carrot and onion

 and Asian sauce / Κοτόπουλο με κάσιους, αγγουράκι, καρότο
 και κρεμμύδι και ασιατική σάλτσα
       

 + 1 bottle Moschofilero Kintonis Winery      

045a. ¼ Crispy Aromatic Peking Duck
 Crispy duck with carrot, cucumber, spring onion,

 6 pancakes and hoisin sauce / ¼ τραγανή αρωματική
 πάπια Πεκίνου με καρότο, αγγουράκι, φρέσκο κρεμμυδάκι,
 6 τηγανίτες και σος πάπιας

013. Prawns on Toast (4 pcs)
 Prawns pate οn toast bread with sesame seeds
 Πατέ από γαρίδες σε καπίρα με συσάμι (4 κομ)

A01. Salmon (2 pcs)
 Σολομός (2 κομ)

V01. Valentines Roll (4 pcs)         
 Valentines hibiscus roll with smoked salmon, Philadelphia

 cheese, avocado, mango and cucumber(4 pcs) / Καπνιστός     
 σολομός, τυρί Φιλαδέλφεια, αβοκάντο, μάνγκο, αγγουράκι   
         (4 κομ)

E01. California Salmon (4 pcs)
 Salmon, cucumber, avocado, Japanese mayonnaise,

 flying fish roe (4 pcs) / Σολομός, αγγουράκι, αβοκάντο,
 γιαπωνέζικη μαγιονέζα, αυγοτάραχο χελιδονόψαρου (4 κομ)

E07. California Tempura Shrimp (4 pcs)
 Tempura shrimp, crab sauce, avocado and tempura

 flakes (4 pcs) / Γαρίδα τεμπούρα, σάλτσα κάβουρα, αβοκάντο
 και νιφάδες τεμπούρα (4 κομ)

F01. Boutique Roll (4 pcs)
 Salmon, salmon skin, tuna, sea bass, sweet chilli,

 Japanese mayonnaise and tempura flakes (4 pcs)

 Σολoμός, δέρμα σολoμού, τόνος, λαυράκι, γλυκό τσίλι,
 γιαπωνέζικη μαγιονέζα και νιφάδες τεμπούρα (4 κομ)

D02. Wakame Salad (2 cups)          
 Salad with seaweed and vegetables

 Σαλάτα με φύκια και λαχανικά

 

 + 1 bottle Moschofilero Kintonis Winery with extra      



VALENTINE’S WINE LIST

The restaurant will be open on the 14th of February only for takeaway from 12:00-17:00. Call and 

pick up from restaurant reception. 17:00-21:30 Buffet from available dishes. Delivery orders will 

be available from our limited A la Carte menu through 77771707 or our website 

order.woknroll.com.cy, WOLT, BOLT from 12:00-22:30.

Το εστιατόριο μας θα είναι ανοικτό στις 14 Φεβρουαρίου για παραλαβή φαγητού, από τη ρεσεψιόν 
του εστιατορίου μας 12:00-17:00. Από το διαθέσιμο μπουφέ μας από τις 17:00-21:30. Η παράδοση 
στο σπίτι θα είναι διαθέσιμη μέσω του περιορισμένου μενού μας από τις 12:00-22:30 στο 77771707 
και στη ιστοσελίδα μας order.woknroll.com.cy ή από τις πλατφόρμες WOLT, BOLT.

CHAMPAGNE & SPARKLING WINES

WHITE WINES

Schlumberger Sparkling - Gruner Veltliner, Vienna, Austria

STILL DRY WINES

WHITE WINES

Tsiakkas - Xynisteri, Lemesos, Cyprus

Vlassides - Grifos 2 (Xynisteri / Sau.Blanc), Lemesos, Cyprus

Papargyriou Winery - Blanc (Moschoudi / Assyrtiko) Wild ferment, Korinthia, Greece 

Heart of Africa, Chenin Blanc, South Africa

RED WINES

Vlassides - Grifos 1 (Agiorgitiko / Mataro), Lemesos, Cyprus

Kintonis winery - Aroma Ellados (Agiorgitiko), peloponessos, Greece

ROSE WINES

Markou Winery - Pixie (Agiorgitiko / Moschato) SD, Peloponnese, Greece 

€16,00
(per wine)

New recipe / Νέα συνταγή         Fasting Dish / Νηστίσιμo         Mild / Ήπιο πικάντικο         Spicy / Πικάντικο         Vegan / Χορτοφαγικά 

Lactose Free / Χωρίς λακτόζη         Gluten Free / Χωρίς γλουτένη         Pescatarian

(*Suitable for those who are gluten intolerant. If you suffer from celiac disease please notify our staff / *Ιδανικό για τα άτομα με 
δυσανεξία στη γλουτένη. Εάν πάσχετε από κοιλιοκάκη, παρακαλούμε να ενημερώσετε το προσωπικό μας).

If you have a food allergy or an intolerance to any ingredient please let your service person know. Για τυχόν αλλεργίες ή δυσανεξία σε 
οποιοδήποτε συστατικό ενημερώστε το άτομο που σας εξυπηρετεί.


