SASHIMI, USUZUKURI, TATAKI

ENTRADAS

Peixe fatiado ou picado, cru ou braseado

Para começar, degustar e partilhar
Quentes e frias

BARRIGA DE SALMÃO | 7,50€
Barriga de salmão em tiras com molho ponzu e cebolinho

GOHAN | 2,50€
Tigela de arroz japonês cozido ao vapor
MISO SHIRU | 2,00€
Caldo de miso com algas, tofu, cebolinho e sésamo
EDAMAME | 4,50€
Feijão de soja na vagem quente com flor de sal
TROUXAS SPICY | 7,00€
Trouxas em papel de arroz recheadas com camarão
picante e pimento
GYOSAS DE FRANGO | 6,50€
Raviolis japoneses de frango com alho francês e farofa de
sésamo
GYOSAS DE VEGETAIS | 6,50€
Raviolis japoneses de vegetais, com alho francês e farofa
de sésamo
BOLSAS ORIENTAIS | 6,50€
Rolo de papel de arroz recheado de camarão, manga, inari
e rúcula
TÁRTARO DE SALMÃO | 7,25€
Picado de salmão sobre arroz de sushi com maçã fatiada,
wakame, maionese japonesa e ikura
YAKITORI | 5,50€
Espetadas de frango com molho teriyaki
CAMARÕES ENROLADOS | 9,00€
Camarões enrolados em massa crocante, alho francês e
molho thai
PESTO WON TON | 9,75€
Won ton frito com camarão salteado, brunesa de shitake
e vinagrete de pesto

AJI TATAKI | 5,85€
Picado de carapau com gengibre e cebolinho
SASHIMI DE VIEIRA | 9,50€
Vieira fatiada
SASHIMI DE ATUM | 11,00€
Atum fatiado
SASHIMI DE ROBALO | 8,75€
Robalo fatiado
SASHIMI DE SALMÃO | 6,50€
Salmão fatiado
SASHIMI DE PEIXES DO DIA | 9,00€
Peixes do dia fatiados
TUNA USUZUKURI | 8,50€
Atum finamente fatiado com cebolada de ananás
SHIRO USUZUKURI | 7,25€
Corvina finamente fatiada com azeite dop, pó de azeitona
e flôr de sal
USUZUKURI DE SALMÃO | 7,00€
Salmão finamente fatiado
TATAKI DE ATUM | 11,50€
Atum fatiado e braseado, daikon oroshi, molho ponzu e
cebolinho
TATAKI DE SALMÃO | 7,25€
Salmão fatiado e braseado, daikon oroshi, molho ponzu e
cebolinho

FISH WAKAME | 10,25€
Salada de peixes marinados em azeite de trufa, sementes
de papoila e ovo de codorniz

Preços com IVA incluído à taxa em vigor

NIGIRI, GUNKAN, TEMAKI
Peixe fatiado ou picado, cru ou braseado, com arroz de
sushi
NIGIRI DE CAMARÃO | 6,00€
Dupla de nigiris de camarão

TEMAKI EBI ROLL | 6,50€
Temaki de camarão crocante, alface e teriyaki com arroz
de sushi e folha nori
TEMAKI CALIFÓRNIA | 6,85€
Temaki de camarão, abacate e pepino doce com arroz de
sushi e folha nori

NIGIRI DE UNAGUI | 7,50€
Dupla de nigiris de enguia

TEMAKI DE ATUM | 9,50€
Temaki de atum picado ou fatiado e cebolinho com arroz
de sushi e folha nori

NIGIRI DE ATUM | 8,50€
Dupla de nigiris de atum marinado

TEMAKI DE SALMÃO | 6,00€
Temaki de salmão picado ou fatiado e cebolinho com
arroz de sushi e folha nori

NIGIRI DE SALMÃO | 4,80€
Dupla de nigiris de salmão

TEMAKI SALMÃO CROCANTE | 6,50€
Temaki de tártaro de salmão, maionese japonesa, batata
doce e massago com arroz de sushi e folha nori

NIGIRI DE CARAPAU | 4,00€
Dupla de nigiris de carapau

TEMAKI PHILADELPHIA | 6,50€
Temaki de salmão picado, queijo philadelphia e
cebolinho com arroz de sushi e folha nori

NIGIRI DE ROBALO| 6,50€
Dupla de nigiris de robalo

TEMAKI YASAI | 5,25€
Temaki de fruta e legumes com arroz de sushi e folha
nori

NIGIRI DE PEIXES DO DIA | 6,75€
Dupla de nigiris de peixes do dia
GUNKAN DE UNI | 11,00€
Dupla de gunkans de ovas de ouriço do mar
GUNKAN DE OVAS | 6,50€
Dupla de gunkans de ovas (ikura, massago ou tobiko)
GUNKAN TUNA PARMEGINO | 8,50€
Dupla de gunkans de atum panado com parmesão, cebola
confitada e kizamiwasabi
GUNKAN DE SALMÃO | 6,80€
Dupla de gunkans de salmão picado com cebolinho
GUNKAN DE TÁRTARO DE SALMÃO | 6,80€
Dupla de gunkans de salmão, massago, maionese
japonesa, cebolinho e batata doce crocante
APPLE GUNKAN | 6,50€
Dupla de gunkans de salmão com doce de maçã, camarão
em tempura, canela e ikura

MAKI
Peixe fatiado ou picado, cru ou braseado, em rolo de
arroz de sushi
APPLE | 8 peças – 13,00€ | 4 peças – 6,75€
Rolo de salmão, camarão em tempura, maçã, açúcar
demerara e molho teriyaki
STRAWBERRY | 8 peças – 13,00€ | 4 peças - 6,75€
Rolo de salmão, morangos, queijo Philadelphia, tobiko
laranja e molho strawberry su
SPIDER | 8 peças - 17,00€ | 4 peças – 8,75€
Rolo de caranguejo de casca mole, unagui, salmão e
abacate com molho teriyaki
MOJITO | 8 peças - 12,75€ | 4 peças – 6,50€
Rolo de peixe branco marinado, robalo, coentros,
abacate, hortelã, maionese de lima e rum

Preços com IVA incluído à taxa em vigor

ROCKY ROADS | 8 peças – 13,50€ | 4 peças – 7,00€
Rolo de camarão crocante, abacate, salmão, tobiko
preto, massago arare e teriyaki
PALIS HOSO | 8 peças – 13,50€ | 4 peças – 7,00€
Rolo de atum picado, camarão em tempura, sésamo,
goma wakame e kizamiwasabi
PICO DE GALLO | 8 peças – 13,00€ | 4 peças – 6,75€
Rolo de salmão marinado, guacamole e pico de galo
HOT ROLL | 8 peças - 13,50€
Rolo de salmão em tempura, massago e molho teriyaki
HOT PHILADELPHIA | 8 peças - 14,00€
Rolo de salmão, massago, espargo cozido, panado e frito

SUSHI MORIWASE | 14,50€
Treze peças de peixes variados em nigiri, gunkan e maki
CHIRASHI | 21,00€
Quinze peças em sashimi de peixes variados sobre arroz
de sushi
YASAI SUSHI | 12,00€
Treze peças de sushi vegetariano em nigiris, makis e
gunkan

TEMPURA
Marisco, peixe e legumes fritos em tempura

CALIFÓRNIA | 8 peças – 8,00€
Rolo de camarão, abacate e pepino doce

YASAÍ | 8,75€
Legumes variados em tempura com arroz gohan e miso
shiru

CALIFÓRNIA TOBIKO | 8 peças - 10,00€
Rolo de camarão, tobiko laranja, abacate e pepino doce

EBI | 12,00€
Camarão em tempura com arroz gohan e miso shiru

TEKKA | 6 peças - 7,50€
Rolo de atum

MORIWASE | 12,50€
Tempura de legumes, camarão e peixe branco com arroz
gohan e miso shiru

SALMON | 6 peças - 4,80€
Rolo de salmão

EBI A LA CARTE| 5,00€
Dupla de camarão

AVOCADO | 6 peças - 4,50€
Rolo de abacate e maionese japonesa

ESPARGOS VERDES A LA CARTE | 4,00€
Dupla de espargos verdes

SUSHICAFÉ | 8 peças - 17,75€
Rolo do Chefe criado no momento

SOFT SHELL A LA CARTE | 6,60€
Caranguejo de casca mole

SUSHI & SASHIMI

COZINHA

Combinados de sushi e sashimi

Pratos quentes da nossa cozinha

KISETSU SASHIMI | 20,00€
Quinze peças em sashimi de peixes variados sobre gelo
SUSHI TO SASHIMI | 22,00€
Vinte e uma peças de peixes variados em sashimi, nigiri,
gunkan e maki
SALMON PARTY | 17,75€
Vinte e uma peças de salmão em sashimi, nigiri, gunkan e
maki

PATO EMBRULHADO | 12,75€
Peito de pato tostado e crocante embrulhado em papel
de arroz com arroz gohan e miso shiru
MIKADO | 12,25€
Peixe panado em panko com molho Bangalore com arroz
gohan e miso shiru

Preços com IVA incluído à taxa em vigor

KATSU CURRY | 11,00€
Panado de porco com caril japonês com arroz gohan e
miso shiru
GYU BEEF | 15,00€
Beef grelhado com demishoyu, batata frita, enoki e miso
shiru
BUTA RAMEN | 12,00€
Noodles japoneses em caldo aromatizado com barriga de
porco e cebolo
UMI UDON | 10,50€
Massa udon salteada com camarão, shimeji, bróculos,
molho de marisco, ghee e miso shiru
SOPA DE MASSA UDON | 12,50€
Caldo japonês com massa udon, lombo de porco fatiado,
alho francês e espinafres
EBI YAKISOBA | 11,50€
Massa de trigo salteada com camarão, legumes do dia e
miso shiru
TORI YAKISOBA | 9,00€
Massa de trigo salteada com frango, legumes do dia e
miso shiru

SOBREMESA
STRAWBERRY TEMPURA ICE | 5,50€
Gelado de morango frito em tempura
MISO KIT KAT® | 5,00€
Gelado de baunilha, caramelo de miso e crumble de kit
kat
YUZU CHEESECAKE | 4,75€
Cheesecake com geleia de yuzu e pevides caramelizadas
BOLO DE CHOCOLATE SUSHICAFÉ | 5,00€
Fatia de bolo de chocolate com 11 anos de tradição
BOLO DE CHOCOLATE SUSHICAFÉ COM BOLA DE GELADO |
6,25€

Com sabor à escolha
GELADO DE CHÁ VERDE | 2,75€
GELADO DE GENGIBRE | 2,75€
GELADO DE VIOLETA | 2,75€
GELADO DE SÉSAMO | 2,75€

SAKE TERIYAKI | 12,50€
Salmão grelhado, acompanhado com pak choy salteada,
mini legumes, teriyaki, arroz gohan e miso shiru
TORI TERIYAKI | 9,75€
Frango grelhado, acompanhado com pak choy salteada,
mini legumes, teriyaki, arroz gohan e miso shiru

Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert,
pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for
inutilizado.
Em caso de sofrer de alguma alergia alimentar é favor informar
o Chefe de Sala ou Chefe de Cozinha

Preços com IVA incluído à taxa em vigor

