EXECUTIVO 1

EXECUTIVO 2

EXECUTIVO 3

EXECUTIVO 4

EXECUTIVO 5

EXECUTIVO 6

ALMOÇO EXECUTIVO
DE SEGUNDA À SEXTA ATÉ AS 17H EXCETO FERIADOS
EXECUTIVO 1

hamburguer de atum com maionese de wasabi,
quinoa colorida e salada verde.

EXECUTIVO 2 15 peças

slices: atum com teriyaki de missô (4). sushis:
barriga de salmão maçaricada (1); atum (1).
outros: hot & cold (2); hot filadélfia (3);
batera de salmão com azeite trufado (2); batera
de bacalhau com geleia de pimenta (2).

EXECUTIVO 3

32,90

EXECUTIVO 5 15 peças

sashimis: peixe branco ao molho thai (3). slices:
barriga de salmão maçaricada (3). sushis: barriga de
salmão maçaricada com raspas de limão (1); tamago
(1). outros: cubinhos crocantes de arroz com tartar
de atum (3); hot roll de salmão (4).

EXECUTIVO 6

picadinho de carne ao molho madeira, com arroz,
farofa e banana da terra empanada.

EXECUTIVO 7 15 peças
sushis: barriga de salmão maçaricada (1), peixe
branco com teryaki (1) sashimis: barriga de
salmão maçaricada (2) peixe branco com teriyaki
EXECUTIVO 4 15 peças
(3); outros: califórnia (2), filadelfia (2), batera de
sashimis: atum (2). slices: barriga de salmão
salmão com azeite trufado (2), uramaki de
maçaricada (3). sushis: peixe branco com
teriyaki (1); atum (1). outros: hot camarão (2); atum (2).
hot duo fish (2); tuna roll com palha de couve (2);
EXECUTIVO ESPECIAL 15 peças
batera de bacalhau com geleia de pimenta (2).
sashimis: salmão (3). slices: barriga de
salmão maçaricada (3); sushis: barriga de
salmão maçaricada (2); outros: hot roll de
salmão (3), filadélfia (4).
37,90
tilápia ao molho de maracujá, com arroz japonês
e espaguete de abobrinha.

MINI TORRES CROCANTES DE SALMÃO

ESTRELINHAS DE QUEIJO COALHO

OURIÇO DE SALMÃO

ENTRADAS
TUNA PIZZA

pizza fina crocante com fatias de atum fresco,
c. cheese temperado com wasabi, teriyaki e
cebolinha. 27,50

PIRULITO DE SALMÃO DEFUMADO

6 deliciosos pirulitos em crosta de gergelim, ovas de
massago e recheio de c. cheese temperado. 30,50

ESTRELINHAS DE QUEIJO COALHO

6 estrelinhas de massa crocante, recheadas com
queijo, cebola confit e ervas finas, servidas com
molho de laranja e zest de limões. 32,90

MINI HARUMAKIS

camarão com catupiry e hortelã. 24,50
legumes selecionados. 19,90

MINI TORRES CROCANTES DE SALMÃO

6 torres de salmão empanadas em crosta de
castanhas, recheadas com c. cheese de wasabi
e top de cebolinhas frescas. 30,50

GOTAS CROCANTES DE SALMÃO

6 rolls em forma de gota com massa fina crocante, recheados com salmão, c.cheese e palha
de gengibre. 33,90

ESTALINHOS DE CAMARÃO

pedaços de camarão empanados com cremoso
aioli de endro. 27,50

TUNA GUACAMOLE TARTAR

tartar de atum com guacamole, azeite de ervas
e chips de batata. 24,90

OURIÇO DE SALMÃO COM FIGO

6 bolinhas de salmão e c.cheese envoltas por flocos
de arroz, top de figos frescos. 27,50

EDAMAME

grãos de soja cozidos no vapor levemente
temperados. 20,90

MISSOSHIRU

tradicional sopa de soja com tofú e cebolinha.
17,90

SUNOMONO ESPECIAL

refrescante vinagrete de pepino japonês com
lascas de kani e polvo. 26,50

SHIMEJI OU SHIITAKE

suculentos cogumelos salteados na manteiga,
servidos no alumínio. 38,90

CUBINHOS CROCANTES DE ARROZ COM
TARTAR DE ATUM
6 deliciosos cubinhos com tartar de atum, c.
cheese, cebolinha e gergelim moído. 20,90

BRUSCHETTA DE COGUMELOS COM QUEIJO
BRIE
6 mini bruschettas no pão bun com cogumelos e
queijo brie derretido. 37,90

ROLLS
SALMÃO MAÇARICADO COM OVO DE
CODORNA

4 rolls de salmão maçaricados, com top de ovinhos de
codorna estrelados e flor de sal. 29,90

TUNA CROC ROLL

6 rolls crocantes de flocos de arroz, com
saboroso tartar de atum e c. cheese. 25,50

ATUM TEMPURA ROLL

6 deliciosos rolls de atum empanados, envoltos
por fatias de atum com top de mini brotos
e flor de sal. 26,50

HOT ROLL DE SALMÃO

6 rolls de salmão com c. cheese, envoltos por flocos
de arroz e top de palha de couve. 22,90

CAMARÃO TEMPURA ROLL

6 rolls de camarão empanados, envoltos por
fatias de salmão maçaricadas, flor de sal, azeite
trufado e raspas de limão siciliano. 26,50

SALMÃO COM TEMPURINHA DE QUEIJO
COALHO

6 rolls de salmão selados, com recheio de
c. cheese de wasabi, top de tempura de queijo
coalho e molho de tangerina spicy. 32,90

HOT CAMARÃO

6 rolls com massa fina crocante, cremoso
recheio de camarão, alho poró e catupiry. 22,90

HOT FILADÉLFIA

6 rolls crocantes de salmão, c.cheese e
cebolinha. 20,50

HOT & COLD

6 rolls de arroz empanados, com c. cheese, delicioso
top de tartar de salmão e cebolinha. 22,90

HOT GOURMET

6 rolls de arroz empanados com Panko crocante, c.

cheese, top de tartar de salmão defumado, pimenta
biquinho, endro e ovas de massago. 24,50

MONTE FUJI AU CITRON

12 rolls empanados na farinha de mandioca,
com recheio de salmão, atum, camarão e c.
cheese servidos com lâminas de laranja pêra,
lima da pérsia, limão siciliano e limão tahiti.
51,90

SASHIMIS
LEQUE DE SALMÃO E FIGO

10 fatias de salmão intercaladas com figo fresco
ao molho diferente. 47,90

SASHIMI DE ATUM COM FAROFA DE
FUNGHI

7 fatias de atum, saborosa farofa de funghi
com macadâmia e azeite de ervas. 32,90

ROAST BEEF DE SALMÃO OU ATUM

10 fatias de atum ou salmão selados, em crosta
de gergelim, molho de mel e gengibre. 38,90

SASHIMI COM PIMENTA BIQUINHO

5 fatias de salmão e 5 de atum ao molho de
ostra com tangerina, endro e pimenta biquinho
acompanha bolinhas de arroz de sushi com
amendoim torrado. 47,90

SASHIMI DE SALMÃO MAÇARICADO COM
CONFIT DE MANGA

10 fatias de salmão maçaricadas com azeite
trufado, flor de sal, crispy de beterraba e confit
de manga. 41,90

SALMÃO OU ATUM

5 fatias de salmão ou atum frescos. 19,90

POLVO OU HADDOCK

5 fatias de polvo cozido ou haddock. 20,90

ROLLS

TUNA CROC ROLL

MONTE FUJI

PIRULITO DE SALMÃO DEFUMADO

HOT GOUMERT

HOT ROLL DE SALMÃO

CUBINHOS CROCANTES

CAMARÃO TEMPURA ROLL

SALMÃO MAÇARICADO COM OVO DE CODORNA

SLICE DE POLVO

SLICE BARRIGA DE SALMÃO

POKE DE ATUM

SLICES

POKES

POLVO AO AZEITE DE ERVAS

ATUM

6 fatias de polvo cozido, com azeite de ervas,
flor de sal, raspas de limão siciliano e mini
brotos. 25,50

BARRIGA DE SALMÃO MAÇARICADA

6 fatias de salmão maçaricado, com azeite
de ervas, ovas, ciboulette e flor de sal. 21,90

ATUM MAÇARICADO COM TERIYAKI
DE MISSÔ

6 fatias de atum maçaricado, com molho teriyaki
de missô, ciboulette e flor de sal. 21,90

servido com maionese de wasabi, edamame,
abacate e palha de batata inglesa. 31,90

SALMÃO

servido com maionese de pimenta, cebola
caramelizada, confit de manga e palha de batata
baroa. 33,90

COGUMELOS

servido com edamame, abacaxi grelhados em
cubinhos e chips de batata. 29,90

DUPLAS
BARRIGA DE SALMÃO MAÇARICADA

sushi de salmão maçaricado, com azeite de
ervas, ovas, ciboulette e flor de sal. 14,90

SALMÃO TARTAR

roll de salmão, com tartar de salmão, c. cheese
e cebolinha. 16,90

SALMÃO OU ATUM 14,90

MIX

MIX 20

sashimis: roast beef de salmão (3) roast beef de
atum (3) | sushis: salmão (2) atum (2) camarão
(2) outros: hot & cold (4) spicy tuna (2)
filadélfia (2). 61,90

MIX 40

sashimis: roast beef de salmão (4) atum com
geleia de laranja (4) peixe branco ao molho
thai (4) sushis: camarão maçaricado com
geleia de laranja (2) barriga de salmão com
quinoa crocante (4) atum com geleia de
gengibre (2) outros: veggie oshinko roll (4)
hot tuna com kani (4) filadélfia (4) sushi croc
de skin defumado (4) spicy tuna (4). 119,90

MIX 40 ESPECIAL

sashimis: roast beef de salmão (6) roast beef de
atum (6) sushis: atum (2) salmão (2)
haddock (2) peixe branco (2) outros: ouriço de
salmão com figo (4) pirulito de salmão defumado
(3) hot & cold (5) haru hot de camarão ao molho
de laranja (4) sushi croc de skin defumado (4).
143,90

MIX SUGESTÃO DO CHEF

peixes selecionados, molhos elaborados e muita
criatividade para te surpreender. escolha uma das
opções abaixo e o resto é por nossa conta!
30 peças . 117,90
40 peças . 142,90

COZINHA MANEKINEKO
PEIXE BRANCO EM CROSTA DE MACADÂMIA
E FAROFA DE ERVAS
acompanha purê de batata baroa e suave molho
de pimenta. 54,90

BUN BURGUER DE SALMÃO

hambúrguer de salmão empanado servido
no pão bun com cebola caramelizada, maionese de
wasabi e chips de batata baroa. 31,90

RISOTO DE ARROZ NEGRO COM
LULA CROCANTE

risoto de arroz negro com lulas empanadas e
saboroso molho teriyaki de missô. 49,90

MIX 60

sashimis: roast beef de salmão (6) atum com
geleia de laranja (6) peixe branco ao molho
thai (6) | sushis: barriga de salmão maçaricada
com flor de sal e raspas de limão (6) tamago
com alga wakame (3) peixe branco (3) atum (3)
outros: barriga de salmão maçaricada com ovas
e quinoa (8) tuna croc roll (8) hot & cold
gourmet (4) cubinhos crocantes de arroz com
tartar de atum (4) filadélfia (3). 172,90

MIX VEGANO 16

sushis: pepino (2), cogumelos (2); rolls:
kappamaki (3), cogumelos com guacamole (3),
cebolinha com confit de manga e crispy de
beterraba (3), pepino com cebola caramelizada
(3). 37,90

YAKISOBAS
filet . porção . 46,50
camarão . porção . 61,90
frango . porção . 37,50
egumes . porção . 37,50

SOBREMESAS
TAÇA DE MARACUJÁ COM NUTELLA

sorvete de vanilla batido com maracujá, bolinhas
crocantes de nutella e calda de morango. 26,90

SUSHI CRUMBLE DE MAÇÃ

maçãs carameladas, enroladas em fina folha de
arroz, com sorvete de vanilla, farofa doce
crocante e coroa de caramelo. 29,90

MANEKICROK DE NUTELLA COM
MORANGOS

1 cone de casquinha crocante, com recheio de
nutella e morangos. 18,90

MINI HARUMAKI

nutella | banana com nutella . 19,90

BROWNIE COM GLAZE DE FRUTAS
VERMELHAS

delicioso brownie com glaze de frutas vermelhas
e sorvete de vanilla. 29,90

BROWNIE COM SORVETE

delicioso brownie com calda de
chocolate e sorvete de vanilla. 27,90

SORVETE

chocolate | vanilla | vanilla diet. 1 bola 9,90

ABACAXI
3 fatias 10,90

MINI CHURROS

5 palitinhos de churros mergulhados no doce
de leite. 22,90

TAÇA DE MARACUJÁ COM UVAS

MANEKICROK DE MORANGO

BROWNIE COM GLAZE

SUSHI CRUMBLE DE MAÇÃ

CERVEJAS

SEM ÁLCOOL
SUCOS ESPECIAIS

manga com gengibre
abacaxi com hortelã
abacaxi com limão siciliano

SUCOS TRADICIONAIS
laranja | maracujá
limonada suíça | melancia

FROZEN

sem álcool - tangerina | maracujá
frutas vermelhas | lichia

ÁGUA MINERAL
com gás
sem gás

REFRIGERANTE

coca cola normal
coca zero
guaraná normal
guaraná zero
H2OH
schweppes citrus

ÁGUA TÔNICA
antarctica
antarctica diet
schweppes

MATTE LEÃO
natural
natural zero
limão
limão zero

ICE TEA

pêssego
pêssego zero
limão
limão zero

CAFÉ

nespresso
nespresso descafeinado

11,90

BOHEMIA

pilsen. long neck. 10,50

HEINEKEN
9,90

13,20

6,50

7,60

premium american lager. long neck. 12,50

STELLA ARTOIS

premium american lager. long neck. 9,90

SAKÊS IMPORTADOS
HAKUSHIKA

dose. 41
garrafa. 166

GEKKEIKAN TRADICIONAL

dose. 23
garrafa. 92

GEKKEIKAN BLACK & GOLD

dose. 42
garrafa. 171

YAMADANISHIKI TOKUSEN

6,60

dose. 44
garrafa. 175

DEGUSTAÇÃO DE SAKÊS

7,60

uma dose de 75 ml de cada sake
importado. 65

SAKÊS NACIONAIS
7,60

AZUMA KIRIN

dose. 18
garrafa. 67

DOSE
5,90

WHISKY RED LABEL
dose . 21,90

CAIPIS MANEKINEKO

GIN DRINKS

CAIPIFRESH

hortelã, uva ruby, limão siciliano e absolut pears.

lascas de limão siciliano e tangerina, zimbro, tônica
e gin Amázzoni. 27

abacaxi, limão siciliano, raspas de limão tahiti
e absolut vanilla.

chá de frutas vermelhas, amora, framboesa, lichia,
hortelã, tônica e gin Amázzoni. 28

long drink. 31,90

GIN TÔNICA

CAIPYELLOW

GIN LOVE

CAIPIRED

GIN TROPICAL CLERICOT

framboesa, morango, amora e absolut natural.

CAIPINEKO

lichia, amora, manjericão e absolut natural.

CAIPILOVE

uva rosada, lichia e absolut mango.

CAIPIZEN

morango, caju, maracujá, carambola, laranja, alecrim, tônica, espumante e gin Amázzoni 29

GIN CAJU

caju, manjericão, lascas de tangerina, tônica e gin
Amázzoni 28

GIN RED

amora, morango, manjericão, H2OH e gin
Amázzoni 29

maracujá e absolut vanilla.
consultar sabores

CAIPIVODKA NACIONAL 23,90
CAIPIVODKA WYBOROWA 24,90
CAIPIRINHA (cachaça) 23,90
CAIPISAKÊ NACIONAL 23,90
CAIPISAKÊ IMPORTADA 27,90

DRINKS

APEROL SPRITZ. 28,90
FROZEN VODKA IMPORTADA.
consultar sabores 26

FROZEN VODKA NACIONAL.

consultar sabores 24

CLERICOTS
CLERICOT MELON ROSÉ

duo de melões amarelo e cantaloupe, pêra, xarope
de melão, cardamomo, com espumante rosé e gelo
de ervas. 81,90

CLERICOT CLÁSSICO

frutas sazonais com espumante brut,
refrigerante citrus, absolut citron e gelo de
ervas. 71,90

CLERICOT CLÁSSICO

GIN LOVE

FROZEN DE MARACUJÁ

VINHOS
BRANCO

INDOMITA

chardonnay - casablanca, chile. 60

POLERO BY INDOMITA

chardonnay reserva - casablanca, chile. 88

ADEGA DE MONÇÃO

MEIA GARRAFA
BRANCO

INDOMITA

sauvignon blanc - casablanca, chile. 47

PORCA DE MURÇA

douro, portugal. 59

vinho verde - minho, portugal. 68

TINTO

enoport, portugal. 115

carmenere - casablanca, chile. 47

pinot grigio - veneto, itália. 89

malbec varietal, argentina. 49

BUCELLAS ARINTO
BOSCO MARELAS

INDOMITA

ESTANCIA MENDOZA

ROSÉ

INDOMITA

ESPUMANTES

DIAMARINE

CONTRI SELECTION BRUT 62
ARTE BRUT CASA VALDUGA 89
ARTE BRUT ROSÉ CASA VALDUGA 89

cabernet sauvignon - casablanca, chile. 60
provence, frança. 141
TINTO

INDOMITA

carmenere - casablanca, chile. 60

ESTANCIA MENDOZA

malbec varietal, argentina. 77

CÔTES DU RHÔNE

domaine guillot - rhône, frança. 99

CASALEIRO COLHEITA SELECIONADA
tejo, portugal. 71

EVEL

douro, portugal. 125
O tempo de preparo de nossos pratos é de 20 a 30
minutos;
Cartões: Consulte sobre aceitação.
Cartões Refeição: VR, Sodexo, Visa Vale/Alelo,
Ticket Restaurante, PlanVale e Green Card (Sujeito à
disponibilidade do sistema). Não aceitamos ticket
em papel.
12% opcional.
Procon 1512. Fiscalização Sanitária 2503 2280
De acordo com a Lei 7047, de 22 de julho de
2015, este estabelecimento fornece água natural
potável filtrada não mineral gratuitamente aos
clientes. Nossos pratos contém glúten, exceto os
sinalizados com este símbolo:

RODÍZIO
DEMAIS DIAS

E FERIADOS

99,80

JANTAR DE

SEGUNDA A QUINTA

ENTRADAS porção
Pasta de Atum
Sunomono
Missoshiru
Nirá Moyashi
Anéis de Lula Empanados
Mix de Cogumelos (porção única)
Casquinha de siri
ENTRADAS unidade
Harumaki de Camarão
Harumaki de Legumes
Harumaki de Queijo
Pastel de Queijo Coalho
Pastel de Camarão
Bolinho de Arroz
Tori Fry (empanado de frango)
ESPETINHOS

Carne
Misto (camarão e peixe do dia)
Frango
Peixe Branco com Queijo, Hortelã e
Molho de Pimenta

PRATOS QUENTES
Yakisoba Frango
Yakisoba Camarão
Yakisoba Filet
Yakisoba Legumes
Yakisoba Cogumelos

TEMAKIS

Atum
Salmão
Salmão Spicy
Empanado Filadélfia
Filadélfia
Califórnia
Salmão Crocante
Salmão c/ Cogumelos

ROLLS (FRIOS)

Califórnia
Filadélfia
Tekkamaki (atum)
Tuna Roll c/ Palha de Couve
Salmão Skin
Tuna Pepper
Roll de Pepino c/ Tartar de Salmão
Mix Gunkan

BATERAS

Batera de Bacalhau c/ Geleia de Pimenta
Batera de Salmão c/ Azeite Trufado
Batera de Atum c/ Palha de Couve

94,40

ALMOÇO DE
SEGUNDA A SEXTA

84,50

ROLLS (QUENTES)

Cubinhos Crocantes c/ Pasta de Atum
Hot Duo Fish c/ Alho Poró
Hot Tuna c/ Kani
Hot Filadélfia
Hot Camarão
Hot & Cold
Hot & Cold de Atum
Hot & Cold de Cogumelos

SUSHIS

Atum
Salmão
Peixe Branco
Camarão
Chutorô
Kani
Salmão Skin
Roast Tuna
Roast Salmon

CARPACCIOS
Salmão
Atum
Peixe Branco
Polvo

SASHIMIS

Atum
Salmão
Peixe Branco
Roast Beef Atum
Roast Beef Salmão

CEVICHE E TARTAR

Ceviche de Peixe do Dia
Tartar de Salmão
Tartar de Atum

SOBREMESAS

Harumaki de Banana com Canela
Harumaki de Chocolate
Banana Flambada com Sorvete (porção única)
Mini Taça de Maracujá (porção única)
Cubinhos de Brownie (porção única)
Sorvete de Creme (01 bola)
Sorvete de Chocolate (01 bola)
Crianças de 0 a 5 anos tem cortesia Manekineko
Crianças de 6 a 10 anos pagam a metade do
valor em qualquer tipo de rodízio
Será cobrado R$ 2,00 por peça não consumida
Todos os integrantes da mesa devem optar pelo rodízio

