


SUNOMONO 
Salada de pepino com gergelim.

CEVICHE 
Cubos de salmão, atum e peixe branco marinados 
em limão, pimenta, gengibre, cebolinha e gergelim.
(Opcional cebola roxa)

CARPACCIO
Lâminas finas de peixe.

Opções: Salmão e peixe branco.

Molhos: mel e mostarda, molho do chef e
molho de maracujá.

SASHIMI
Lâminas de peixe.

Opções: Salmão, atum, peixe branco e kani.

TEMAKI
Enrolado em formato de cone com alga, arroz
e recheio por dentro. 

Opções: Filadélfia, skin, spicy tuna,
shiromi spicy, kani filadélfia, califórnia, salmão,
atum, peixe branco e pantai.

HOSSOMAKI
Enrolado de alga com arroz e recheio por 
dentro. 

Opções: Salmão, atum, peixe branco, kani e pepino.

URAMAKI
Enrolado de alga com arroz por fora e gergelim
com recheio por dentro. 

Opções: Filadélfia, skin, spicy tuna,
shiromi spicy, kani filadélfia, califórnia, romeu e julieta.

URAMAKI ESPECIAL
Enrolado de alga com arroz por fora e gergelim
com recheio por dentro com uma fatia de salmão
por cima. 

Opções: Skin especial, filadélfia especial, 
filadélfia especial selado.

CARDÁPIO RODÍZIO

CAROS CLIENTES,
pedimos que leiam atentamente 
as regras do nosso rodízio:

• Crianças de 5 à 9 anos pagam meio rodízio;
• Os pedidos de pratos frios são limitados à 40 peças por pedido, sendo possível pedir novamente 
após consumo das mesmas, minimizando a espera e o desperdício;
• Peça danificada será considerado desperdício. O valor do desperdício por peça é de R$3,00, exceto 
temaki que terá valor de R$10,00 a unidade.
• A opção de rodízio deve ser de todos da mesa, não abriremos exceção. Por favor, não insista!

NIGIRI
Bolinho de arroz com peixe por cima. 

Opções: Salmão, atum, peixe branco, 
skin kani e salmão selado.

DJOE
Enrolado de peixe com bolinho de arroz por dentro e 
topping. 

Opções: Salmão, djoe de pepino com salmão, 
djoe de pepino com atum e salmão selado.

HOT
Enrolado de arroz e alga empanado e frito. 

Opções: Filadélfia, banana nevada e sensação.

BOLINHO DE SALMÃO
Com crosta de gergelim

SHITAKE E SHIMEJI
Grelhados na manteiga

YAKISOBA 
Macarrão frito com legumes.

Opções: Legumes, frango e carne.

TEPPANYAKI
Salmão grelhado com gohan.


