
SAÚ DE CO M SAB OR
BEIRAMAR SHOPPING
FLORIPA SHOPPING
SHOPPING ITAGUAÇU
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4 8 9 91 83 2364

SUGESTÕES / CR ÍT ICAS / ELOGIOS

CADASTRE-SE EM NOSSO 
PROGRAMA DE F IDEL IDADE
MUITOS BR INDES PARA VOCÊ !



TEMAKI

POKE *base de arroz, arroz integral ou mix de folhas
30,90R$

TEMAKI UNO
salmão | peixe branco | atum | kani kama R$18 ,50

TEMAKI KONKATSU
salmão skin, cream cheese, cebolinha e um toque de molho tabasco. R$18 ,50

TEMAKI HOT R$20 ,50

TEMAKI VEGETARIANO
manga, pepino e abacate. Opcional: kani kama R$17 ,50

TEMAKI SKIN 
skin, cream cheese, tarê e cebolinha R$17 ,50

temaki uno + cream cheese e cebolinha
TEMAKI FILADÉLFIA

R$19 ,50

POKE MONTE O SEU
UM POKE DO SEU JEITO. solicite ao caixa o menu de escolha* 34,90R$

TOPPING EXTRA R$ 2,50  

SALMÃO  |  ATUM  |  PEIXE BRANCO  |  SHITAKE

crispy de couve  |  crispy de alho poró  |  chips de batata doce
amendoim  |  l inhaça  |  gergel im  |  cebol inha

tenros cubinhos de frango empanado ao estilo japonês.
escolha seu molho: tarê, ostra ou shoyu

KARAGUÊ  250g

COMBOS ESPECIAIS

42 peças

10 sashimi de salmão, 12 filadélfia roll, 8 hossomaki de salmão, 
6 niguiri de salmão, 6  jyo de salmão, sunomono + gari e wassabi  

BARCA SALMÃO R$ 110 ,00

34 peças

4 sashimi salmão, 4 sashimi atum, 4 sashimi peixe branco, 2 niguiri 
salmão, 2 niguiri atum, 2 niguiri peixe branco, 4 uramaki filadélfia 
salmão, 4 uramaki salmão negui, 4 hossomaki de salmão, 
2 hossomaki de atum, 2 hossomaki de pepino + gari e wassabi 

JAPEX MIX R$ 76 ,50

36 peças

6 sashimi salmão trufado, 6 sashimi salmão, 4 niguiri salmão, 
4 niguiri salmão tataki pepper, 4 niguiri salmão trufado, 
4 jyo salmão, tataki spicy, 4 super abacate,  4 filadélfia tataki crispy
+ gari e wassabi 

JAPEX TRUFADO R$ 97 ,50

COMBOS 
 HOT COMBO
8 hot roll

8 peças R$ 17 ,50

MINI SALMÃO 
4 niguiri de salmão, 2 filadélfia, 2 neguishakê, 2 shakêmaki
+ gari e wassabi 

10 peças R$ 26 ,50

SALMÃO FIT
3 sashimi de salmão, 4 niguiri de salmão, 4 shakêmaki
+ gari e wassabi 

11 peças R$ 29 ,50

COMBO SALMÃO
3 sashimis de salmão, 2 filadelfia roll, 1 niguiri de skin, 
2 niguiri de salmão,  2 neguishakê, 2 skin roll, 2 shakêmaki
+ gari e wassabi 

14 peças R$ 35 ,50

SALMÃO PLUS
6 niguiri de salmão, 2 filadélfia roll, 2 neguishakê, 2 skin roll,
6 shakêmaki + gari e wassabi 

18 peças R$ 38 ,50

EXECUTIVO 

TEISHOKU KARAGUÊ
tenros cubinhos de frango empanado ao estilo japonês, 
2 hot roll + gohan (arroz japonês) e legumes 
grelhados com molho shoyo.

R$ 14 ,90

PRÁTICO E SABOROSO

SUSHI NA MEDIDA CERTA DE SUA FOME

DIVIDA COM QUEM VOCÊ GOSTA

UMA EXPLOSÃO DE SABORES E TEXTURAS

YAKISOBA macarrão e legumes, sabores:

R$ 17 ,90FRANGO CARNE R$ 23 ,90 CAMARÃOR$ 34 ,90

3 sashimi de salmão, 2 niguiris de salmão, 2 hot rolls,  
2 filadélfia roll  +  gohan (arroz japonês) e legumes 
grelhados com molho shoyo.

 TEISHOKU SUSHI SASHIMI R$ 22 ,00

salmão grelhado, 2 hot rolls + gohan (arroz japonês) e legumes 
grelhados com molho shoyo.

TEISHOKU YAKISAKANÁ R$ 28 ,00
R$11 ,90 R$21 ,90500g

PROTEÍNA EXTRA R$ 8 ,90  

broto de alfafa, cubos de abacate, repolho roxo, gengibre, chips 
de batata doce,  amendoim, gergelim torrado

ATUM

cubos de abacate, tomate cereja, repolho roxo, edamame, crispy
de couve, cebolinha, gergelim torrado.

SALMÃO

cubos de manga, tomate cereja, pepino em rodelas, gengibre, 
crispy de alho poró, cebolinha, gergelim torrado

 PEIXE BRANCO

VEGGIE SHITAKE

cubos de manga, edamame, repolho roxo, amendoim, broto 
de alfafa, chips de batata doce,  linhaça dourada

salmão | atum | peixe branco | kani kama | camarão | ovas de capelin | flocos de 
arroz | cream cheese | tabasco | abacate | cebolinha | skin | tarê | pepino | manga  

TEMAKI MONTE O SEU R$21 ,50

O MELHOR

CRISPY DE COUVE | CRISPY DE ALHO PORÓTOPPING EXTRA R$ 2 ,50  

PORÇÕES JAPEX

SALMÃO TATAKI TRUFADO

6 peças

 SALMÃO  |  ATUM  |  PEIXE BRANCO  |  POLVO

R$8 ,90
3 peças R$16 ,90

6 peças R$21 ,90
9 peças

SASHIMI

salmão grelhado + legumes grelhados com molho shoyo.

YAKISAKANÁ R$ 25 ,90

GOURMET
4 sashimi trufado, 2 niguiri salmão, 2 jyo tataki spicy, 
2 niguiri salmão tataki pepper, 2 super abacate, 2 super 
filadélfia tataki crispy + gari e wassabi 

14 peças R$ 42 ,50

GOHAN  arroz japonês

MISSOSHIRU
sopa japonesa. desintoxicante, digestiva e com benefícios para o coração.

R$ 4 ,00

R$ 4 ,00

fatias  maçaricadas com 
azeite Trufado, flor de sal
e raspas de limão siciliano. 

R$23 ,90

SALMÃO TATAKI CRISPY
fatias maçaricadas 
cobertas com molho de ostra 
e crispy de batata doce.

SASHIMI ESPECIAL

JYO
salmão

GUNKAN SUSHI
salmão e ovas de capelin

un. R$ 4 ,00un. R$ 4 ,00


