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Apimentado =
Vegetariano =
Com opção vegetariana =

ENTRADAS
Edamame (sojas a vapor levemente salgada) R$20
Aji Poke (atum e algas marinhas marinada com molho picante a base de
sriracha ao estilo havaiano) R$27
Tokyo Ceviche (peixe e frutos do mar, marinado com um dressing a base de
jambu) R$27
Ceviche Clássico (salmão em cubos marinado, cebola roxa, coentro com
molho cítrico) R$22
Guioza de Porco (dumplings de carne de porco, acompanhado com molho
cítrico) R$20
Guioza de Vegetais (dumplings de vegetais, acompanhado com molho cítrico)
R$18
Camarão Dinamite (camarões fritos envolvidos com maionese sriracha) R$35
Ika Furai (lula empanada acompanhada com molho tarê) R$39
Okonomiyaki (panqueca japonesa de vegetais com bacon, ovo frito e lula, no
molho tonkatsu) R$29
Tempura Kakeage (tempura de legumes variados e entrelaçados coberto com
uma mistura de maionese sriracha e teriyaki) R$34
Atum Escabeche Filipino (atum selado com gengibre ao molho sweet thay)
R$33
Beringela no Sakyo Missô (dados de beringela frita com molho de missô doce)
R$20
Shimeji (na manteiga, com shoyu e cebolinha) R$24
Karague (frango frito ao estilo japonês) R$24

ESPETADAS
Aspargo (com molho sweet thai) R$15
Shitake (na manteiga) R$15
Contra Filet (com molho de shissô) R$16
Lula (com molho ponzu) R$16
Frango (com cebolinha ao molho teriyaki) R$16
Mix Vegetariano (aspargo, tomate cereja e beringela) R$15

LÁMEN
Shio Lámen (molho a base de sal, guarnecido com ovo, panceta, naruto e alga
marinha) R$28
Missô Lámen (molho a base de missô, guarnecido com ovo, panceta, naruto
e alga marinha) R$30
Shoyu Lámen (molho a base de shoyu, guarnecido com ovo, panceta, naruto
e alga marinha) R$30
Vegetarian Lámen (molho a base de vegetais secos, guarnecidos com pak
choi, alga marinha, shitake e ovo) R$28

PRATOS PRINCIPAIS
Tonkatsu (empanado de carne de porco com molho especial) R$53
Omuraisu (omelete japonês com arroz frito, frango e legumes com molho da
casa (sugestão) R$32
Salmão (grelhado com teriyaki) R$46

Buta Kakuni (cubo de panceta japonesa, acompanhada com ovo e boy choy) R$49
Tokyo Escalope de Filet Mignon (ao molho de vinho) R$45
Tokyo Espaguete de Frutos do Mar (ao molho sweet thai e ervas finas) R$43
Tokyo Espaguete de Cogumelos (ao molho de vinho e ervas finas) R$42
Tokyo Espaguete de Filet Mignon (ao molho sweet thai e ervas finas) R$51

LANCHES
Tokyo Burguer (hambúrguer caseiro ao estilo japonês, com cebolas
salteadas com shoyu, abacate, bacon glaceado no apple e queijo no pão de
brioche) R$35
Cheese Burger Teriyaki (140g de hambúrguer glaceado com molho teriyaki,
alface, queijo muçarela e maionese de sriracha no pão de brioche) R$33
Salmon Burger (hambúrguer de salmão grelhado com molho de shissô,
queijo, tomate e maionese de wasabi) R$33
Beringela Burger (hambúrguer de beringela, queijo, tomate, alface e molho
sweet thai no pão de brioche) R$31
Chashu Bao (panceta marinada a base de gengibre e alho, cebola roxa, ervas
aromáticas, coleslow e molho picante no pão de brioche) R$36
Cheddar Barbecue Burguer (140g hambúrguer, cheddar, cebola caramelizada,
tomate, rúcula, maionese cítrica, molho barbecue no pão de brioche) R$ 36
Veggie Burger (120g hambúrguer mix de beterraba, grão de bico e
mandioquinha, maionese cítrica, alface, tomate e abacate no pão de brioche)
R$ 32
Carne Louca Burguer (frango desfiado, maionese cítrica, cebola
caramelizada, rúcula e molho barbecue no pão de brioche) R$ 32

SIDES
Gohan (arroz japonês, cozido a vapor) R$12
Chahan (arroz salteado, com contra filet, legumes e ovo) R$16
Missôshiru (sopa japonesa a base de missô, tofu e cebolinha) R$12
Batata Doce (porção frita) R$16

SOBREMESAS
Bolo de Coco Gelado (Massa suave e bem molhada com leite de coco e leite
condensado, coberta com coco ralado. Embrulhado no papel alumínio). R$14
Torta de limão (Deliciosa torta mousse de limão com cobertura bem leve e aerada
e base de pao de ló branco, servido em pedaço com calda de gengibre). R$18
Banoffee (Deliciosa versão da torta Banoffee Pie servida no pote: muita banana
caramelizada, doce de leite argentino e cobertura tipo merengue). R$20
Bolo de Chocolate (Massa de chocolate com iogurte, recheado com muito
brigadeiro Carole Crema e coberto com granulado belga). R$14

BEBIDAS

Cerveja
Heineken (Long Neck) R$13,00
Budweiser (Long Neck) R$13,00
Stella Artois (Long Neck) R$13,00
Heineken (Lata) R$11,00
Amstel (Lata) R$11,00
Não Alcoólico
Refrigerantes R$10,00
Coca-Cola Zero R$10,00
Água com Gás R$8,00
Água sem Gás R$8,00
Red Bull R$18,00
Red Bull Sugar Free R$18,00
Café R$6
Baer Mate (355ml) R$12
Whisky
Red Label (dose) R$24,00
Black Label (dose) R$24,00
Jameson (dose) R$32,00
Chivas Regal 12 anos (dose) R$22,00
Buchanan´s 12 anos (dose) R$26,00
Tenessee Whiskey
Jack Daniel´s Nº7 (dose) R$24,00
Jack Honey (dose) R$24,00
Jack Fire (dose) R$24,00
Gentleman Jack (dose) R$30,00
Jack Daniel´s Single Barrel (dose) R$35,00

Drinks
Gin Tônica (Nacional) R$26,00
Gin Tônica (Importado) R$34,00
(Gin, água tônica, limão)
Dry Martini R$32,00
(Gin Tanqueray, Vermute Seco francês e azeitonas)
Negroni R$32,00
(Campari, gin e vermute)
Aperol Spritz R$38,00
(Aperol, Prosecco, água com gás)
Margarita R$30,00
(José cuervo, Contreau e limão)
Caipirinha R$26,00
(Cachaça, fruta e açucar)
Saquerinha R$26,00
(Sakê, fruta e açucar)
Caipiroska
(Vodka, fruta e açucar)
(Nacional) R$28,00
(Importado) R$30,00

Garrafas
Chandon R$400,00
Gin Tanqueray R$330,00
Red Label R$280,00
Black Label R$330,00
Jack Daniel’s R$330,00
Jack Honey R$330,00

