ENTRADAS

CONE TATAKI DE ATUM
5.5 €
1 cone coberto com cebola confitada em vinho do Porto
CONE TATAKI DE SALMÃO
CONE MIOLO DE CARANGUEJO REAL
ASIAN EBI
base de arroz, alga nori triturada,
tempura de camarão e sweet chilli

5.5 €
6€

AV E N I DA S
NOVAS

13 €

GYOSAS
4 gyosas frango ou pato ou vegetarianas

8€

PURI COREANO
tártaro de novilho, gengibre
pasta de malagueta e gema com citronela

5€

TÁRTAROS, CEVICHES E CARPACCIOS

TÁRTARO DE 3 PEIXES
3 peixes em cubos, misturados com molho do chef

13 €

CROCANTE DE CAMARÃO
14 €
4 camarões black tiger com basílico enrolados
numa massa fina, servidos com maionese de alho negro

TÁRTARO DE ATUM
atum em cubos, marinado com guacamole e nachos

14 €

SOPA MISSOSHIRU
caldo miso servido com tofu, algas, sésamo
e cebolinho. EXTRA: lascas de peixe

TÁRTARO DE OTORO
barriga de atum, kisame wasabi, ponzu, flor de sal,
sake de yuzu e crackers *mediante disponibilidade

25 €

CEVICHE DE PEIXE BRANCO
peixe branco cortado em tiras
com tiger’s milk, puré de batata doce
e suas chips, cebola roxa, coentros e algas

14 €

CEVICHE DE SALMÃO
salmão cortado em tiras, com tiger’s milk,
cebola roxa, coentros e amendoim

13 €

CARPACCIO DE LÍRIO
lírio em fatias finas levemente braseado,
regado com molho ponzu e azeite de alho,
acompanhado de chips de raiz de aipo

16 €

CARPACCIO DE OTORO
barriga de atum em fatias levemente braseado,
regado com molho ponzu *mediante disponibilidade

19 €

5€
1€

TEMPURA DE CARANGUEJO
servido com maçã, alcaparras e maionese Tartare

16 €

TEMPURA DE ROBALO
servido com maionese Tartare

16 €

VIEIRAS BEURRE NOISETTE
vieiras com puré de goma wakame,
espuma de beurre noisette e crumble de amendoim

16 €
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MAKIS/ ROLLS

GUNKANS

GUNKAN ESPECIAL DO CHEF
2 peças de tempura de vieira, lavagante e itogaki

14 €

GUNKAN FOIE GRAS E ATUM
2 peças de arroz envolvido em atum, no topo
foie gras braseado com compota de abóbora

13 €

GUNKAN SALMÃO E VIEIRA
2 peças de arroz envolvido em salmão,
com vieira flamejada em conhaque no topo

12 €

GUNKAN CRAB
2 peças de arroz envolvido em salmão, com miolo
de caranguejo e folha de arroz no topo

12 €

GUNKAN DO MAR
2 peças de arroz envolvido em peixe branco,
no topo tártaro de otoro, kisame wasabi
e camarão salteado

14 €

NÓMADA ROLL
4 peças com atum, salmão, camarão, maçã e vieira
MAKI ESPECIAL
4 peças com lírio, salmão,
camarão, abacate, pepino e tobiko
MEXICAN ROLL
4 peças com tataki de atum, abacate, manga,
pepino, com nachos e chilli

8€

10 €

7€

BLACK & WHITE
8 peças com arroz negro, camarão e espargos frescos,
peixe branco braseado e tártaro de 3 peixes

17 €

RINGO ROLL
8 peças com tempura de camarão,
maçã golden cobertas com salmão braseado

14 €

SPICY ROLL
8 peças com atum, kimuchi, abacate, pepino
e manga, envolto em 7 especiarias japonesas

14 €

ALASKA ROLL
8 peças cobertas com manga, recheadas
com tempura de caranguejo casca mole e pepino

14 €

HOT ROLL
5 peças com salmão, cogumelos shimeji,
abacate, maionese japonesa e kimuchi

12 €

VEGGIE ROLL
8 peças com tempura de cogumelos shimeji,
rúcula, abacate e espargos

12 €

CALIFORNIA ROLL
8 peças com camarão, pepino,
abacate, manga e maionese japonesa

13 €

SWING ROLL
8 peças com salmão, atum
e peixe branco marinados em ponzu

14 €
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SASHIMI, HOSSOMAKIS E NIGIRIS

SASHIMI DE SALMÃO
6 fatias de salmão

9€

SASHIMI DE ATUM
6 fatias de atum

10 €

SASHIMI DE PEIXE BRANCO
6 fatias de peixe branco

9.5 €

SASHIMI DE OTORO
6 fatias de barriga de atum *mediante disponibilidade

20 €

SHAKE MAKI
8 peças de salmão, arroz e alga nori

8€

TEKKA MAKI
8 peças de atum, arroz e alga nori

9€

SHIROMI MAKI
8 peças de peixe branco, arroz e alga nori

8€

EBI ROLL
8 peças de camarão cozido, arroz e alga nori

COMBINADOS SUSHI E SASHIMI

COMBINADO SASHIMI DE 10 PEÇAS
5 variedades de peixe em sashimi

16,5 €

8€

COMBINADO SASHIMI DE 21 PEÇAS
7 variedades de peixe em sashimi

36 €

36 €

NIGIRI SALMÃO
2 peças de salmão fatiado sobre arroz

6€

COMBINADO TRADICIONAL DE 20 PEÇAS
10 peças de sashimi e 10 peças de sushi
incluindo nigiris, uramakis e hossomakis

NIGIRI ATUM
2 peças de atum fatiado sobre arroz

7€

COMBINADO FUSÃO DE 20 PEÇAS
10 peças de sashimi e 10 peças de sushi
incluindo nigiris, uramakis e hossomakis

36 €

NIGIRI PEIXE BRANCO
2 peças de peixe branco fatiado sobre arroz

7€

NIGIRI HAMACHI
2 peças de hamachi fatiado sobre arroz,
com kizami wasabi e ponzu trufado

9€
MENU EXECUTIVO DE ALMOÇO

21 €

NIGIRI ENGUIA, FOIE GRAS E TRUFA
2 peças de enguia em teriyaki
sobre arroz com foie gras e trufa

DIAS ÚTEIS ATÉ ÀS 15H

15 €

1 sopa missoshiro
2 gyosas
1 combinado de sushi to sashimi de 16 peças
1 mini sobremesa
1 café
*não são possíveis alterações
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COZINHA CONTEMPORÂNEA

SOBREMESAS

CARNE

FOFO DE CHÁ VERDE
bolo de matcha e chocolate branco
com gelado de melão e gengibre

8€

CRÈME BRÛLÉE
crème brûlée de chá earl grey
com gelado de biscoito e canela

7€

SUPREMO DE MASCARPONE
base folhada de amêndoa, com mascarpone,
chocolate branco, frutos vermelhos, merengue
e gelado de morango

9€

TEXTURAS DE CHOCOLATE COM WASABI
chocolate em diferentes texturas
com ervilha de wasabi

7€

PUDIM DE GEMAS
pudim de gemas com cremoso de laranja

6€

BOLA DE GELADO
sabores GELATARIA PORTUGUESA
melão e gengibre; morango; baunilha;
biscoito e canela;

3€

FRUTA
fruta do dia

3€

Vazia maturada 30 dias
300gr, grelhada

23 €

Chateaubriand
Lombo de novilho selado
com bacon e cogumelos acompanhado
de molho de cerveja preta

24 €

PEIXE
Mil-folhas de salmão e legumes
em manteiga de alho

16 €

Tataki de Atum
lombo de atum selado com especiarias japonesas,
legumes baby, cebola confitada e cebola crocante

18 €

Barriga de Atum
braseado com puré de abacate marinado em soja

25 €

*mediante disponibilidade

ACOMPANHAMENTOS
Chips de batata doce

3€

Arroz de legumes e soja

4€

Legumes salteados

3€
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