NA PONTA DA FACA
CEVICHE DE PEIXE BRANCO

cebola roxa, gengibre, pimenta dedo de moça, coentro
e tomate grape, acompanha nachos de milho

CEVICHE DE SALMÃO

ENTRADAS

leite de coco, cebola roxa, coentro, raspas de limão
siciliano e pimenta tabasco, acompanha nachos de
milho

TARTAR DE ATUM

com toque asiático, acompanha torradas

TARTAR DE SALMÃO

com creme de raiz forte e mix de folhas, acompanha
torradas

LULA À DORÊ

com maionese picante da casa

PRATOS PRINCIPAIS

TROUXINHA (WONTON) DE CAMARÃO

ATUM SELADO

ROBALO C/ PURÊ DE BATATA DOCE ROXA

com geleia de pimenta artesanal

VELOUTÉ DE FRUTOS DO MAR

LULA RECHEADA

RISOTO DE EDAMAME E CAMARÃO

ESPAGUETE AO MOLHO DE MISSÔ E FRUTOS
DO MAR

ao vapor com vinagrete de gengibre

PASTELZINHO DE SIRI

com shimeji, molho tarê e gergelim

CARPACCIO DE SALMÃO

com raspas de limão siciliano e azeite trufado

TACO SPICY TUNA

com guacamole e molho tarê

SASHIMI NEW STYLE DE SALMÃO

rolinhos de salmão e manga, maçaricados com
manteiga noisette de gengibre

com gergelim, molho teriyaki, mousseline de alho poró
e tomatinhos confit

opção vegetariana: edamame com mix de cogumelos

POLVO GRELHADO

com abóbora japonesa assada com ervas, crispy de
presunto cru e azeite de agrião

SALMÃO RECHEADO

com mix de cogumelos e arroz japonês, molho tarê,
alho negro e mix de folhas

cozido a baixa temperatura ao toque de gengibre e
farofa de bei ju e quinoa

CLUB SANDWICH DE SALMÃO CURADO

com creme de raiz forte e picles de pepino, acompanha batata frita

HAMBÚRGUER LE FISH

hambúrguer de salmão (150g), com mix de cogumelos e maionese picante da casa, acompanha batata
frita

CAMARÕES GRELHADOS

BRUSCHETTAS DE TARTAR DE SALMÃO

com legumes salteados, molho de capim santo com
leite de coco e crocante de castanha de caju

SALADAS

SOBREMESAS

SALADA MIX DE FOLHAS

PUDIM DE LEITE

MOUSSE DE CHOCOLATE

CRUMBLE DE GENGIBRE E PERA ASIÁTICA

GALETTE DE TAPIOCA

com maionese de wasabi

shitake, mussarela de búfala, pera, castanha de caju
e molho balsâmico

SALADA DE SALMÃO

alface romana baby, mini agrião, salmão curado,
croutons e molho de mostarda

aromatizado com matchá e tuile de gergelim
com sorvete de baunilha

com caramelo de missô e sorvete de baunilha
com coco e sorbet de manga

CRÈME BRÛLÉE DE GERGELIM
com sorvete de mel

Não aceitamos cheques.

