TIRADITOS

SASHIMIS, SUSHI & ESPECIAIS
Peixe Branco, Camarão - 4 unidades.
Salmão, Atum, Polvo - 4 unidades.
SHITUMI: tartar de atum servido em folha de espinafre africana na tempurá, nalizado
com molho teriyaki.

NINHO MARINHO

: sashimi de atum com pasta de trufa, ovo mollet sobre ninho

26
30
45
52

de Philo Strips.

DUPLAS SUSHI NIKKEI
PINKU: salmão gravlax, molho Huancaina, ova de massago e azeite de trufa
MAGURO FOIE: atum, foie gras, molho de go
BATA SAKE: barriga de salmão maçaricado com manteiga de trufas, nalizado com
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MAGURO: cortes de atum servido com molho Huancaina, pasta de trufa, nalizado com
ORIENTAL : salmão ou atum com óleo de gergelim, limão e molho de ostras.
GRAVLAX TRUFADO : salmão gravlax, ova de peixe, azeite de trufa e farofa blinis.
OLIVADO : fatias de polvo com azeite de oliva e creme de azeitonas pretas.
CARPASSION: salmão ou atum em suco mel de maracujá, com brotos e Philo Strips.

HARUMAKI : de massa lo, recheado com camarão cream cheese e amendoim.

ESPETO DE POLVO e CAMARÃO ao PÁRU: grelhados com manteiga composta, limão

AMERIKA NASHI
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PRINCIPAIS & WOK

25 | 48

LOMO (MIGNON) SALTADO: cortes de lé mignon salteados com cebola roxa, tomate

: camarões em tempurá, cream cheese, cobertura de abacate e

molho amatar.

DOIS SAKE: tartar de salmão, abacate com cobertura de salmão maçaricado
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em molho sour oriental.

TERIYAKI MAKI : camarão furai, cream cheese e salmão, nalizado com molho teriyaki.
ACEVICHADO : camarão furai, abacate, atum, nalizado com molho de ceviche.
FAROFA ROLL : tartar de salmão, cebolinha tempurá com farofa crocante e molho yuzu.
PARMA ESPECIAL : abacate e camarão furai coroado com viera ao gratin.
SALMÃO PHILLI: salmão, abacate, cream cheese e chimichurri Nikkei.
PHILADELPHIA ROLL: salmão cream cheese e cebolinha. Servido com exclusivo
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molho Amatare.

VEGEROLL

: recheado com cogumelo grelhado, creme cheese e cebolinha em tempurá.
Servido com molho ponzu.
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CEVICHES
CLÁSSICO PERUANO: peixe do dia, a melhor receita da casa...
CEVICHE DE COCO: peixe branco, polvo, tomate cereja com coco fresco.
YELLOW: atum ou salmão fresco marinado em limão e ají amarelo peruano.
CEVICHE DEL CALLAO : peixe branco, frutos do mar, leite de tigre com 2 molhos e
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lula crocante.

NIKKEI: salmão ou atum fresco no óleo gergelim, molho de ostra e suco de limão.
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175

20 peças

120

4 Niguiris de salmão
4 Niguiris de peixe branco com ova de massâgo
4 Niguiris Bata Sake maçaricado com manteiga trufada

10 Rolls Teriyaki Maki
2 Tartar de atum servido na folha tempurá
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2 Tartar de salmão servido na folha tempurá
5 Peças = 1 ceviche Yellow

e parmesão.
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TEMPURÁ
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Acompanha molho de maracujá.

: nossa versão de um clássico com salmão, abacate,
cream cheese e crocante por fora.
TROPICAL : camarões em tempurá, cream cheese e manga em molho
de maracujá.
camarão furai, nalizando na tempurá.

36 peças

4 Sashimis de atum

5 Rolls Hot Philadelphia

ROLLS

: sem arroz, recheado de salmão, abacate, cebolinha e
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4 Sashimis de salmão
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TAPAS

Rio e Peru. O resultado é uma maravilha.
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48 peças

4 Niguiris de atum

COXINHAS DE AJÍ DE GALLINA : uma deliciosa fusão dos melhores ingredientes do

HOT PHILADELPHIA
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coral nero de Sepia.

raspa de limão siciliano.

5unid.| 10 unid.

COMBINADO JAPONÊS NIKKEI

SHRIMP PASSION : camarão crocante em mel de maracujá e castanha de cajú.56
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CAMARÃO PARMEGIANA: camarão na concha com queijo parmesão ao gratin.
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e coentro, servido com arroz branco e batatas rústicas.
MOQUECA ESTILO PÁRU: peixe branco do dia, polvo, camarão, lula e mexilhão,
mergulhados em molho de coco e ají peruano, servido com arroz Gohan e farofa Nikkei.
RISOTTO DE CAMARÕES: de arroz Carnaroli com camarões ao estilo peruano.

TORTELLINI SAKE : massa artesanal recheada com salmão e queijo ao molho

2 Niguiris Pinku
2 Niguiris Bata Sake
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: risoto de quinoa e aspargos grelhados, servido com camarões crocantes

em ocos de arroz
ARROZ TAI (camarão, frango, peixe branco, atum ou lé mignon) arroz salteado com
mix de vegetais e molho oriental.
GNOCCHI YELLOW: gnhocchi de ají amarelo com cogumelos e aspargos em molho de
gorgonzola e salvia ao gratin.
SALADA PÁRU: mix de folhas, abacate, tomate cereja, quinoa, servida com sashimi de
salmão e ovo poché.

‘
GRILL DO PARU

SALMÃO GERGELIM: salmão ou atum em crosta de gergelim, banhada em molho

4 Sahimis de salmão
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5 Rolls Tropical
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2 Tartars de atum em tempurá

5 Rolls Furai Maki

2 Tartars de salmão
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5 peças = 1 Ceviche Clássico
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COMBINADO NIKKEI DO DIA
2 Niguiris sushi especial
2 Niguiris sushi
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sweet miso. Acompanha arroz Tai.

POLVO AO ANTICUCHO: polvo con t com batatas rústicas e aspargos.
TUNA FOIE GRAS: atum e foie gras com manga brûlée em geleia de cebola roxa e

4 Sashimis de atum

5 Rolls Tempurá

Hondashi.

QUINOTTO

COMBINADO JAPONÊS NIKKEI

6 sashimis
10 Rolls
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cogumelos

SAKE TRUFADO: salmão grelhado ao papillote de alga Kombu em molho Pachamanca,
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servido com arroz trufado e mix de cogumelos.

TRUTA ANDINA: truta ao molho Pachamanca com risotto de quinoa e aspargo.
MIGNON GNOCCHI: lé mignon com manteiga de trufas e mix de cogumelos.
GRELHADO DO MAR: peixe, lula, camarão, polvo e batata crocante em molho
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Pachamanca.
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SOBREMESAS
BOMBOM PASSION: bombon recheado com creme de manga e
maracujá nalizado com mousse de chocolate.
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PROFITEROL

33

: recheado com sorvete artesanal de pistache e coberto com
ganache de chocolate belga

CREME BRULE : clássica sobremesa de creme leve e uma crosta de açúcar
queimado
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GATEAU FRAISER DE MORANGO E PISTACHE : bolo de avelão recheado
com morangos frescos e creme de pistache fnalizado com merengue italiano.
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VOLCAN LIMENHO : pettit gateau de chocolate ao 70% recheado com
suspiro limenho fnalizado com calda de chocolate.
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SUSPIRO LIMENHO: clássica sobremesa peruana feita com leite condensado,
leite evaporado, gema batida e merengue italiano
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MENU
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