OMAKASSÊ

MENU DEGUSTAÇÃO

TEMAKIS
COMBINADOS
(SUSHI/SASHIMI)

PRATOS QUENTES
RODÍZIO EXECUTIVO
(2ª a 6ª feira das 12h às 15h, exceto feriado)

RODÍZIO PREMIUM

com Refil* + Frutos do mar + Sobremesa
(opcional)

BEBIDAS
NESPRESSO

39

,90

MENU FECHADO COM
9 OPÇÕES DE PRATOS

GOHAN

MISSOSHIRU

MENU
DEGUSTAÇÃO

MILANESA
DE PEIXE

FISH BALLS

Opção: Pratos
quentes

YAKISOBA

KARAAGUE

SHIMEJI

SALADA
SUNOMONO

ROLINHO DE CAMARÃO
COM CREAM CHEESE

Promoção
outrasedadas
mesma
similares,
outras
promoções,
ou preços
promocionais.
Preço12h
promocional
2a. a não
5a.cumulativa
das 11h com
às 15h
18hcampanha
às 23h.ouSexta
dascom
11h
às 15h
e dascupons
18h às
23h30.
Sábado das
às 0h.sujeito à alteração sem aviso prévio. Menu fechado sem repetição. Os produtos deste menu não poderão serem trocados ou alterados. Fotos ilustrativas.

Domingo e feriado das 12h às 23h. Véspera de feriado das 11h às 15h e das 18h às 23h30.

54

,90

MENU FECHADO COM
15 OPÇÕES DE PRATOS

MISSOSHIRU

FISH BALLS

YAKISOBA

MENU
DEGUSTAÇÃO

Opção: Sushi
e Sashimi
TEMAKI

2 MINIS
HOT ROLLS

escolha 1 opção:
salmão
salmão completo
shimeji completo
Flying
Califórnia

3 SASHIMIS
DE SALMÃO

KARAAGUE

SALADA
SUNOMONO
2 MINIS
HOT ROLLS DOCES

1
ACELGAMAKI
2 SUSHIS
2 HOT ROLLS
DE SALMÃO 2 SUSHIS
DE SKIN

SHIMEJI

ROLINHO DE CAMARÃO
COM CREAM CHEESE

2a. a não
5a.cumulativa
das 11h com
às 15h
18hcampanha
às 23h.ouSexta
dascom
11h
às 15h
e dascupons
18h às
23h30.
Sábado das
às 0h.suPromoção
outrasedadas
mesma
similares,
outras
promoções,
ou preços
promocionais.
Preço12h
promocional
jeitoDomingo
à alteraçãoesem
aviso prévio.
Menuàs
fechado
repetição.
produtosdas
deste
menu
ou alterados. Fotos ilustrativas.
feriado
das 12h
23h.sem
Véspera
deOsferiado
11h
àsnão
15hpoderão
e dasserem
18h trocados
às 23h30.

INÍCIO
TEMAKIS

R$

,90

Salmão simples
Salmão e cebolinha

Salmão c/ cream cheese
Salmão, cream cheese e cebolinha

Atum completo

Atum, cream cheese e cebolinha

Ebi especial

tempurá de camarão com uma tira de
salmão, cream cheese e molho tarê

Flying

Salmão empanado, maionese, cebolinha
e um toque de limão

Shimeji completo

Shimeji, cream cheese e cebolinha

INÍCIO
COMBINADOS
SUSHI/SASHIMI

COMBINADO (1 PESSOA)

4 sashimis, 4 sushis, 2 uramakis especiais,
2 hossomakis, 2 mini hots e 2 hot rolls
salmão
atum
peixe branco
variado

R$52,90
R$49,90
R$47,90
R$49,90

COMBINADO (2 PESSOAS)

8 sashimis, 6 sushis, 8 uramakis especiais,
4 hossomakis, 4 mini hots e 4 hot rolls
salmão
atum
peixe branco
variado

R$108,90
R$102,90
R$ 99,90
R$102,90

COMBINADO (3 PESSOAS)

15 sashimis, 10 sushis, 8 uramakis especiais,
8 hossomakis, 4 mini hots, 4 hot rolls
salmão
atum
peixe branco
variado

R$138,90
R$131,90
R$126,90
R$134,90

COMBINADO PREMIUM R$155,90

20 sashimis, 9 sushis, 11 uramakis especiais,
3 hossomakis, 3 mini hot rolls e 3 johs.

INÍCIO
PRATOS QUENTES

SALMÃO GRELHADO R$49,90
acompanha arroz, rolinho primevera,
salada oriental e legumes na manteiga

YAKISSOBA BOX (2 PESSOAS)
Macarrão Oriental , acompanhado com a
proteína de sua preferência e legumes
temperados com molho shoyu.
Opções:
Tradicional (Carne, Frango )
Camarão
Vegetariano

R$ 52,90
R$ 61,90
R$ 46,90

KARÊ COM MILANESA R$39,90
DE FRANGO
Guisado de legumes com curry,
levemente apimentado. Acompanha arroz
e frango à milanesa.

INÍCIO

RODÍZIO EXECUTIVO
(2ª a 6ª feira das 12h às 15h, exceto feriado)

R$

,90

ESCOLHA AS SUAS ENTRADAS
EDAMAME

Soja verde cozida e temperada
com sal do Himalaia.

HARUMAKIS

Crocante rolinho oriental recheados,
servidos com molho agridoce.
| Primavera | Camarão | Queijo |
| Shimeji com cream cheese |

FISH BALLS (Bolinho de peixe)

Surpreendentes bolinhos de peixe, crocantes
por fora e macios por dentro, servidos com
molho especial.

SHIMEJI

Saborosos e suculentos cogumelos preparados
na manteiga, com brotos de feijão e cebolinha.

GUIOZA

Tradicionais pastéis japoneses de carne e
legumes, preparados fritos ou no vapor
servidos com tradicional molho de gergelim.

MISSOSHIRO

Saborosa sopa japonesa preparada com soja,
queijo tofu e cebolinha. Tradição no Japão
pelas suas propriedades nutritivas.

CEVICHE

Peixe cru marinado em molho cítrico.

GOHAN

Porção individual de arroz branco japonês.

KARAAGUE

Frango marinada e frito no estilo japonês.

CARPACCIO

NOVO
Laminas de Saint Peter com molho Ponzo e
crispy de batata doce.

DEPOIS OS PRATOS QUENTES
TEPPAN

O seu grelhado preferido preparado na hora.
| Salmão | Frango |

MILANESA

| Frango | Carne | Peixe |

YAKISOBA

Macarrão oriental com frango e legumes.

KARÊ

Guisado de legumes com curry, levemente
apimentado. Acompanha arroz, peixe ou
frango à milanesa.

40 OPÇÕES DE TEMAKIS
Enrolado de arroz em alga nori,
recheado com uma das opções abaixo.

37.
38.
39.
40.

Peixe branco (carne branca e macia)
Peixe branco com raspas de limão
Atum
Atum c/ cebolinha
Atum c/ cream cheese
Atum completo (atum, cebolinha e
maionese)
Atum completo c/ cream cheese
Atum spicy (atum, cebolinha e pimenta
dedo de moça)
Atum tabasco (atum, cebolinha e tabasco)
Califórnia (manga, pepino, kani kama
e maionese)
Ebi (camarão cozido e pepino japonês)
Ebi thai (camarões cozidos,
pepino japonês e pimenta spirracha)
Ebi especial (tempurá de camarão
envolvido em tira de salmão,
molho teriyaki e cream cheese)
Temaki Flying (salmão empanado,
maionese, cebolinha e limão)
Temaki hot roll (recheado com hot roll
de kani kama, salmão e cream cheese)
Kani Kama
Salmão
Salmão c/ cream cheese
Salmão c/ shimeji (salmão, shimeji,
cream cheese e cebolinha)
Salmão c/ ebi empanado (salmão,
cebolinha e camarão empanado)
Salmão c/ cebolinha
Salmão completo (salmão, cebolinha
e maionese)
Salmão completo c/ cream cheese
(salmão, cebolinha e cream cheese)
Salmão grelhado (salmão grelhado,
cebolinha, cream cheese e molho teriyaki)
Salmão power (salmão, cebolinha,
wassabi e Tabasco)
Salmão power II (salmão, cebolinha,
wassabi e pimenta dedo-de-moça)
Salmão skin (skin de salmão
e molho teriyaki)
Salmão skin completo (skin de salmão,
cebolinha, molho teriyaki e cream cheese)
Salmão spicy (salmão, cebolinha
e pimenta dedo e moça)
Salmão spicy especial (salmão, cebolinha
e pimenta dedo de moça)
Salmão tabasco (salmão, cebolinha
e Tabasco)
Salmão tataki (salmão, cebolinha e gari)
Salmão teriyaki
Salmão tonkatsu (salmão, cream cheese,
skin de salmão e molho tonkatsu)
Shimeji (shimeji na manteiga
e molho teriyaki)
Frango Teriyaki com cream cheese e limão
Ebi Thai com cream cheese
Califórnia salmão com cream cheese
Salmão empanado com cream cheese
Shimeji com cream cheese

HOSSOMAKIS

Rolinhos variados com alga por fora
e preparados na hora do seu pedido.
| Atum | Atum com cebolinha | Salmão |
| Salmão com cebolinha | Pepino | Kani |

URAMAKIS

Rolinhos variados com arroz por fora
e preparados na hora do seu pedido.
| Califórnia | Salmão | Salmão Teriyaki |
| Ebi empanado com cream cheese |
Ebi Thai com cream cheese |
| Califórnia salmão com cream cheese |
| Salmão empanado com cream cheese |
| Shimeji com cream cheese |

SUSHIS ESPECIAIS

Enrolados de arroz com receitas especiais
e preparados na hora do seu pedido.
Acelgamaki: enrolado de acelga, recheado
com salmão, cebolinha cream cheese
Acelgamaki Saint Peter: NOVO
enrolado de acelga, recheado com tempurá
de Saint Peter, maionese japonesa e raspa
de limão siciliano
Hot Roll: enrolado quente de salmão, kani
kama, cream cheese e molho teriyaki
Salmão Grelhado: enrolado de salmão com
molho teriyaki
Flying Sushi: enrolado de salmão empanado,
maionese, cebolinha e suco de limão
Califórnia Skin: enrolado de salmão skin,
manga, pepino e maionese
Mini Hot: empanado de enrolado de kani,
com cream cheese e couve frita
Buenos Aires: enrolado de skin, pepino, abacate
e cream cheese, acompanhado com molho
teriyaki e gergelim
Skin com limão e cream cheese
Mini Hot Doce com cream cheese e geleia de
morango
Hot roll banana: NOVO
Banana empanada crocante, com geléia de
morango e leite condensado salpicado com
canela em pó.

SUSHIS
Fatias de peixe fresco sobre arroz preparados
na hora do seu pedido.
Kani | Atum | Salmão
| Camarão | Salmão Skin

SASHIMIS

Fatias de peixe fresco preparados
na hora do seu pedido.
Kani | Atum
Salmão Peixe Branco |

INÍCIO

RODÍZIO PREMIUM

com Refil* + Frutos do mar + Sobremesa
(opcional)

ALMOÇO

de 2ª a 6ª feira, das 12h às 15h

R$74 ,90 R$79,90*
(opção com refil)

JANTAR
de 2ª a 5ª feira, das 1 h às 2 h

R$79,90 R$89,90*
(opção com refil)

6ª feira, das 1 h às 2 h

R$ 84,90 R$ 94,90*
(opção com refil)

Sábado, domingo e feriados
almoço das 12h às 15h / jantar 1 h às 2 h

R$ 84,90 R$ 94,90*
(opção com refil)

ESCOLHA AS SUAS ENTRADAS
EDAMAME

Soja verde cozida e temperada
com sal do Himalaia.

HARUMAKIS

Crocante rolinho oriental recheados,
servidos com molho agridoce.
| Primavera | Camarão | Queijo |
| Shimeji com cream cheese |

FISH BALLS (Bolinho de peixe)

Surpreendentes bolinhos de peixe, crocantes
por fora e macios por dentro, servidos com
molho especial.

SHIMEJI

Saborosos e suculentos cogumelos preparados
na manteiga, com brotos de feijão e cebolinha.

GUIOZA

Tradicionais pastéis japoneses de carne e
legumes, preparados fritos ou no vapor
servidos com tradicional molho de gergelim.

MISSOSHIRO

Saborosa sopa japonesa preparada com soja,
queijo tofu e cebolinha. Tradição no Japão
pelas suas propriedades nutritivas.

CEVICHE

Peixe cru marinado em molho cítrico.

GOHAN

Porção individual de arroz branco japonês.

KARAAGUE

Frango marinada e frito no estilo japonês.

CARPACCIO

NOVO
Lâminas de Saint Peter com molho Ponzo e
crispy de batata doce.

CARPACCIO PREMIUM

NOVO
Lâminas de Saint Peter , marinada com
beterraba e molho oriental.

DEPOIS OS PRATOS QUENTES
TEPPAN

O seu grelhado preferido preparado na hora.
| Salmão | Frango |

MILANESA

| Frango | Carne | Peixe | Camarão | Lula

YAKISOBA

Macarrão oriental com carne bovina, frango
e legumes"

KARÊ

Guisado de legumes com curry, levemente
apimentado. Acompanha arroz, peixe ou
frango à milanesa.

40 OPÇÕES DE TEMAKIS
Enrolado de arroz em alga nori,
recheado com uma das opções abaixo.

37.
38.
39.
40.

Peixe branco (carne branca e macia)
Peixe branco com raspas de limão
Atum
Atum c/ cebolinha
Atum c/ cream cheese
Atum completo (atum, cebolinha e
maionese)
Atum completo c/ cream cheese
Atum spicy (atum, cebolinha e pimenta
dedo de moça)
Atum tabasco (atum, cebolinha e tabasco)
Califórnia (manga, pepino, kani kama
e maionese)
Ebi (camarão cozido e pepino japonês)
Ebi thai (camarões cozidos,
pepino japonês e pimenta spirracha)
Ebi especial (tempurá de camarão
envolvido em tira de salmão,
molho teriyaki e cream cheese)
Temaki Flying (salmão empanado,
maionese, cebolinha e limão)
Temaki hot roll (recheado com hot roll
de kani kama, salmão e cream cheese)
Kani Kama
Salmão
Salmão c/ cream cheese
Salmão c/ shimeji (salmão, shimeji,
cream cheese e cebolinha)
Salmão c/ ebi empanado (salmão,
cebolinha e camarão empanado)
Salmão c/ cebolinha
Salmão completo (salmão, cebolinha
e maionese)
Salmão completo c/ cream cheese
(salmão, cebolinha e cream cheese)
Salmão grelhado (salmão grelhado,
cebolinha, cream cheese e molho teriyaki)
Salmão power (salmão, cebolinha,
wassabi e Tabasco)
Salmão power II (salmão, cebolinha,
wassabi e pimenta dedo-de-moça)
Salmão skin (skin de salmão
e molho teriyaki)
Salmão skin completo (skin de salmão,
cebolinha, molho teriyaki e cream cheese)
Salmão spicy (salmão, cebolinha
e pimenta dedo e moça)
Salmão spicy especial (salmão, cebolinha
e pimenta dedo de moça)
Salmão tabasco (salmão, cebolinha
e Tabasco)
Salmão tataki (salmão, cebolinha e gari)
Salmão teriyaki
Salmão tonkatsu (salmão, cream cheese,
skin de salmão e molho tonkatsu)
Shimeji (shimeji na manteiga
e molho teriyaki)
Frango Teriyaki com cream cheese e limão
Ebi Thai com cream cheese
Califórnia salmão com cream cheese
Salmão empanado com cream cheese
Shimeji com cream cheese

HOSSOMAKIS

Rolinhos variados com alga por fora
e preparados na hora do seu pedido.
| Atum | Atum com cebolinha | Salmão |
| Salmão com cebolinha | Pepino | Kani |

URAMAKIS

Rolinhos variados com arroz por fora
e preparados na hora do seu pedido.
| Califórnia | Salmão | Salmão Teriyaki |
| Ebi empanado com cream cheese |
Ebi Thai com cream cheese |
| Califórnia salmão com cream cheese |
| Salmão empanado com cream cheese |
| Shimeji com cream cheese |

SUSHIS ESPECIAIS

Enrolados de arroz com receitas especiais
e preparados na hora do seu pedido.
Acelgamaki: enrolado de acelga, recheado
com salmão, cebolinha cream cheese
Acelgamaki Saint Peter: NOVO
enrolado de acelga, recheado com tempurá
de Saint Peter, maionese japonesa e raspa
de limão siciliano
Hot Roll: enrolado quente de salmão, kani
kama, cream cheese e molho teriyaki
Salmão Grelhado: enrolado de salmão com
molho teriyaki
Flying Sushi: enrolado de salmão empanado,
maionese, cebolinha e suco de limão
Califórnia Skin: enrolado de salmão skin,
manga, pepino e maionese
Mini Hot: empanado de enrolado de kani,
com cream cheese e couve frita
Buenos Aires: enrolado de skin, pepino, abacate
e cream cheese, acompanhado com molho
teriyaki e gergelim
Skin com limão e cream cheese
Mini Hot Doce com cream cheese e geleia de
morango
Hot roll banana: NOVO
Banana empanada crocante, com geléia de
morango e leite condensado salpicado com
canela em pó.

SUSHIS PREMIUM
Dyo Salmão: salmão batido com cream cheese e
cebolinha envolto em tira de salmão.
Dyo Saint Peter: Saint Peter batido com molho tarê
envolto em tira de Saint Peter.
Dyo Shimeji: Shimeji na manteiga batido envolto
em tira de salmão.
Dyo Maracujá: geléia de maracujá com cream
cheese envolto em tira de salmão.
Dyo Chico César: couve crispy com molho tarê com
leve toque de mel, envolto em tira de salmão
maçaricado.
Tatuzinho Couve Crispy: salmão enrolado na couve
crispy com cream cheese, geleia de pimenta.
Tatuzinho Crispy: salmão enrolado na batata crispy
com cream cheese, geleia de pimenta.
Charutinho Mix: pedaço de atum enrolado em tira
de salmão maçaricado, servido com couve crispy,
cream cheese, geleia de pimenta.
Dyo Frutas Vermelhas: amora, morango e framboesa
maceradas , envolto em tira de goiabada premium
com cream cheese.

SUSHIS
Fatias de peixe fresco sobre arroz preparados
na hora do seu pedido.
Kani | Atum | Salmão
| Camarão | Salmão Skin

SASHIMIS

Fatias de peixe fresco preparados
na hora do seu pedido.
Kani | Atum
Salmão Peixe Branco |

SOBREMESAS
(limitada 1 por rodízio)

Rolinho de banana ou
rolinho de goiabada com
sorvete de creme e calda de
frutas vermelhas.

INÍCIO
BEBIDAS

*Refil (individual) 14,90

Coca Cola, Coca Sem Açúcar,
Fanta Guaraná, Fanta Guaraná
Zero, Sprite Lemon Fresh e Água
(com e sem gás).

Sucos 12,90

laranja, limão, frutas vermelhas,
abacaxi, maracujá e frutas da
estação.

Refrigerante (lata) 7,90

Coca-Cola, Coca Zero, Fanta
Guaraná, Fanta Guaraná Zero e
Fanta laranja, Schweppes Citrus,
Schweppes Tônica.

Água 5,50

com e sem gás

Água Filtrada
gratuita

Caipirinhas saquê/vodka 22,90
morango, kiwi, lichia, abacaxi ou
maracujá

Caipirinhas Especiais 24,90

morango e limão, frutas vermelhas,
maracujá com blueberry, maracujá
com pimenta, tropical

Cerveja long neck
Eisenbahn: 9,90
Balde Eisenbahn
leve 6 pague 5: 49,50

Saquê nacional dose: 19,00
Saquê nacional garrafa: 49,90

Banchá (chá japonês): 6,50

SE BEBER, NÃO DIRIJA.
Taxa de serviço opcional.

INÍCIO
NESPRESSO

Café
Nespresso

R$ 5,90

Ristreto
Leggero

As informações deste cardápio poderão ser alteradas
sem aviso prévio. Ofertas sujeitas à disponibilidade.
Complementos vendidos à parte.
Imagens meramente ilustrativas.
Distribuição interna.
Data de publicação: 17/09/2021

INÍCIO

