Porções
Porções
UP
UP
P01 - Bolup
porção de bolinhos de salmão empanados
servidos com molho especial (10 unidades)

Bolup

P02 - Guioza
massa ﬁna com recheio de carne bovina ou legumes
servido com molho especial (6 unidades )

P03 - Guioza Empanada
empanados com farinha panko e recheio de carne bovina
ou legumes servido com molho especial (6 unidades )

Guioza

P04 - Harumaki de Queijo
rolinho primavera recheado com queijo mussarela
servido com molho agridoce (6 unidades )

P05 - Harumaki de Camarão

Harumaki

rolinho primavera recheado com camarão pré cozido e
cream cheese servido com molho agridoce (6 unidades )

P06 - Shimeji
porção de shimeji servido com cebolinha

P07 - Carpaccio Salmão (10 fatias )

Shimeji

ﬁnas fatias de salmão ao molho cítrico e cebolinha

P08 - Carpaccio Peixe Branco (10 fatias )
ﬁnas fatias de peixe branco ao molho levemente picante

P09 - Ceviche (180g de mix de peixes)
mix de peixes marinados e camarão

Carpaccio Salmão

P10 - Lula à Dorê
porção de anéis de lula empanados com farinha panko

P11 - Isca de Tilápia
Filézinhos de tilápia empanados com farinha panko

P12 - Camarão Empanado

Ceviche

porção de camarões empanados com farinha panko

P13 - Isca de Frango Empanado
tiras de frango empanadas com farinha panko

P14 - Skin Empanado
Lula á Dorê

pele de salmão empanadas com farinha panko

P15 - Salmão Grelhado com Legumes
porção de salmão grelhado e temperado com legumes
na manteiga (peça com 150g)

Combos UP
COMBO 1

+
+
OU

C01 - Combo 1
2 temakis padrões da família salmão + água ou refrigerante ou
suco lata

C02 - Combo 2
1 temaki família salmão + 1 hotroll de Salmão 12 unidades
+ água ou refrigerante ou suco lata

OU

TEMAKIS

Família Salmão
pequeno

padrão

T01 - Salmão Simples

Salmão Grelhado

(salmão simples)

T02 - Salmão Completo
(salmão, cream cheese ou maionese, cebolinha)

T03 - Mexican UP

Salmão Completo

(salmão, nachos, cream cheese, gotas de tabasco)

T04 - Salmão Grelhado
(salmão grelhado, cream cheese, cebolinha)

T05 - Salmão Marinado

Salmão Citrus

(salmão marinado, cream cheese, kani)

T06 - Salmão Couve
(salmão marinado, couve frita, tarê, cream cheese)

T07 - Salmão Shimeji

Salmão Croc

(salmão, shimeji, cream cheese, cebolinha)

T08 - Skin
(pele de salmão empanada e frita, tarê, cebolinha)

T09 - Salmão Skin Cream

Mexican UP

(salmão, pele de salmão empanada e frita,
cream cheese, cebolinha)

T10 - Salmão Poró
Salmão Kani

(salmão marinado, alho poró, maionese)

T11 - Salmão Citrus
(salmão, raspas de limão siliciano, limão espremido)

T12 - Salmão Kani

Salmão Crisp

(salmão, kani, cream cheese, cebolinha)

T13 - Salmão Crisp
(salmão, cream cheese, gotas de tabasco,
ﬂocos de arroz)

Temaki sem arroz

T14 - Salmão Croc
(salmão empanado em farinha panko,
cream cheese, cebolinha)

Família Atum
pequeno

T15 - Atum Simples
(atum Simples)

T16 - Atum Completo
Atum Crisp
Temaki sem arroz

(atum, cream cheese ou maionese, cebolinha)

T17 - Atum Shimeji Cream
(Atum, shimeji, cream cheese, cebolinha)

T18 - Atum Crisp
(atum, cream cheese, gotas de Tabasco, ﬂocos de arroz)

padrão

TEMAKIS

Família Vegetariana
pequeno

padrão

T19 - Shimeji(shimeji com manteiga e shoyo, cream cheese,
cebolinha)

T20 - Naturup

Temaki Shimeji

(shimeji com shoyu, cream Cheese, pepino,
gergelim, limão espremido, cebolinha)

Temaki sem arroz

T21 - Fruit
(frutas da estação e pepino, consulte disponibilidade)

Especiais UP
pequeno
Kani UP

T22 - Kani UP
(kani desﬁado, cream cheese, pepino, gergelim cebolinha)

T23 - Califórnia
(kani desﬁado, maionese, manga, pepino, gergelim)

T24 - Salmão Up

Peixe Branco Croc

(salmão empanado, limão espremido, cream cheese
tongarashi, alface)

T25 - Lula à Dorê
(lula empanada, cebolinha e tonkatsu)

Hot Roll

T26 - Temaki Hot Roll Salmão
(hot roll em pedaços)

T27 - Peixe Branco Simples
(peixe branco simples)

Peixe Branco Simples

T28 - Peixe Branco Completo
(peixe branco, cream cheese ou maionese, cebolinha)

T29 - Lemon Up
Peixe Branco Completo

(peixe branco, raspas de limão siciliano, tongarashi)

T30 - Peixe Branco Croc
(peixe branco empanado , raspas de limão siciliano,
cream cheese e cebolinha)

T31 - Salmão Shrimp

Camarão Cream

(salmão, camarão pré-cozido, kani, cream cheese
e cebolinha)

T32 - Camarão Cream
Salmão Shrimp

(camarão pré-cozido, cream cheese e cebolinha)

T33 - Camarão Croc
(camarão empanado, limão espremido,
cream cheese e cebolinha)

Temaki sem arroz

padrão

TEMAKIS

Família Flocos
padrão

pequeno

T34 - Salmão Cream Flocos

Salmão Cream Flocos

(salmão, cream cheese, kani, cebolinha,
ﬂocos de arroz)

T35 - Salmão Shimeji Flocos
Salmão Shimeji Flocos

(salmão, shimeji, kani, cream cheese,
cebolinha, ﬂocos de arroz)

T36 - Shrimp Flocos
(salmão, camarão pré-cozido, cream cheese,
kani, ﬂocos de arroz)

Atum Cream Flocos

T37 - Atum Cream Flocos
(atum, cream cheese, kani, cebolinha,
ﬂocos de arroz)

T38 - Camarão Cream Flocos

Camarão Cream Flocos

(camarão pré-cozido, kani, cream cheese,
cebolinha, ﬂocos de arroz)

Por que escolher a família ﬂocos ?
A família ﬂocos não utiliza os grãos do arroz, utiliza seus ﬂocos, e por isso é mais leve.

Missoshiro
Sopa à base de soja e cebolinha
Sunomono
Salada de pepino e cenoura ao molho sour
Yakisoba
pequeno

K01 - Yakisoba Vegetariano
macarrão frito com legumes e molho oriental

K02 - Yakisoba Misto
macarrão frito, carne bovina, frango, legumes molho oriental

K03 - Yakisoba Camarão
macarrão frito, camarão pré-cozido, legumes molho oriental

Hot Roll

6

unidades

12

unidades

H01 - Salmão UP
salmão, kani, cream cheese e cebolinha

H02 - Shimeji
shimeji, gergelim e cebolinha

H03 - Camarão
camarão pré-cozido, kani, cream cheese, gergelim e cebolinha

padrão

Combinados Salmão
Cb01 - Combinado 1 (17 peças)
2 jyo, 4 uramakis, 4 hossomakis, 2 niguiris, 5 cortes sashimi

Cb02 - Combinado 2 (23 peças)
2 jyo, 4 uramakis, 4 hossomakis, 2 niguiris, 5 cortes sashimi
6 unidades hot roll

Cb03 - Combinado 3 (23 peças + 2 temakis)
2 jyo, 4 uramakis, 4 hossomakis, 2 niguiris, 5 cortes sashimi
6 unidades hot roll + 2 temakis família salmão

padrão

x2

Cb04 - Combinado 4 (34 peças + 2 temakis)
4 jyo, 4 uramakis, 8 hossomakis, 4 niguiris, 8 cortes sashimi
6 unidades hot roll + 2 temakis família salmão

padrão

x2

Sushi e Sashimi
Niguiri

2 unid.

6 unid.

Salmão
Atum

Salmão
Atum
Peixe Branco
Skin
À moda da casa

Uramaki (8 unidades - enrolado invertido)

(salmão com molho doce levemente picante
e raspas de limão siciliano)

Jyo

Hossomaki (8 unidades - enrolado ﬁno)

2 unid.

6 unid.

Salmão Cream
Atum Cream0
Califórnia
Camarão Empanado0

Salmão
Shimeji
Couve

Sashimi
Salmão
Atum
Peixe Branco

Niguiri

Hossomaki

Jyo

Uramaki

5 cortes 10 cortes

Sashimi

Saladas UP
S02 - Kani
tiras de kani, alface, pepino, gergelim

S03 - Salmão
cubos de salmão, alface, pepino, gergelim

S04 -Mix UP
mix de peixes, alface, pepino, gergelim

Salada Salmão

Sobremesas
Sorvete (2 bolas)
creme, chocolate, misto + cobertura de chocolate

Rolinho Doce (4 unidades)
doce de leite ou chocolate

Petit Gateau Chocolate
bolo de chocolate com recheio cremoso de chocolate ao leite
e uma bola de sorvete com cobertura de chocolate

Bebidas
Água Mineral s/ Gás
Água Mineral c/ Gás
Refrigerante Lata
Chá Gelado
H2O
Suco Lata
Suco Natural (consulte sabores)
Suco Polpa com Água (consulte sabores)
Suco Polpa com Leite (consulte sabores)
Café Expresso 3 Corações

Cervejas e Alcoólicos
Cerveja Long Neck
Sake (dose)
Garrafa Sakê
Sakerinha (caipirinha de sakê com fruta)
Caipirinha (caipirinha com fruta)

Petit Gateau

